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  شعر الطبيعة األندلسيفي 

 د. علي دياب

 

 

خنرز  األٌندلظ،    ٌظنهٓ احلدٖث عَ غعس الطبٗعٛ يف األٌدلظ، خيتمف عنَ  

أٔ عَ احلدٖث يف األغساض الػعسٖٛ كرفٛ، ٔذلك ملر يف ِرا األوس ونَ خوٕينٗٛ   

تنر  ى   يف الصورُ ٔاملكرُ، ٔيف الػرعس ٌفطْ، ٔملر حيىن ِرا الفنَ ونَ إاٌن      

ّٕز حقٗق٘ ٖتكمي، ٔملر حيترانْ أٖانرم ونَ املتمقن٘، النرٙ ٖتىتن        ٔ حيظٔ ٖػعس وو

ػننعس أٔ ي ٖطتطننٗفْ، فننرألذٔا   تمننف يف األ     براٟقننٛ لعمننْ ٖطتطننٗا ِننرا ال  

ُّ ونر ٌنسآ  ند ي ٖنسآ        عروٛ، ٔيف الػعس خريٛ، ٔيف الٕيف بػنكن أخن ، ىذ ى

    ٔ ىمننر  غهٌر وَ القساٞ أٔ الٍقر . فرلطبٗعٛ مل تكَ وقتونسٚ عمنٜ غنعساٞ األٌندلظ، 

بثّنر  وٍر أ دً العوٕز، فرلػرعس اجلرِم٘ ٖتأون الطبٗعٛ، ٖٔعسفّر الػعساٞ العس  

آيوننْ، ٖٔفننا بّننر، ٖٔوننٕزِر تننرزٚ ببوننسٓ، ٔأخننسٝ بلحطرضننْ، ٖٔقننف عمننٜ     

األطاله اليت تثه غجٌْٕ ٔتطتّْٕٖ، فتتحٕه عٍندٓ حبنرا السونن ى  غن٘ٞ حن٘      

بنَ زبٗعنٛ ٔغهِىنر، ىين أُ    اٌربض، كىر ٌمحظ ذلك عٍد أٔع بَ حجنس، ٔلبٗند   

تػنس فّٗنر اخلانسٚ، ٔلنسٙ     الطبٗعٛ األٌدلطٗٛ املتىٗصٚ، ىذ تستف  فّٗنر اجلبنره، ٔتٍ  

، ٔتفنّس  العٍنر ه ٔاألطٗنرز عمنٜ أفٍنرُ أغنجرزِر، ٖٔعطنس        ٔاألٌّنرز فّٗر اجلندأه  

ِننرٓ الطبٗعننٛ الفرتٍننٛ ظٍرٌّننر البّٗجننٛ، ِٕننر املعتننده ٔبطننرتٍّٗر املػننس ٛ، الٍطننٗي ا
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ِٗنأا لمػنرعس األٌدلطن٘ فسٔفنرم عنندٚ، ونَ ب٠ٗنٛ افسافٗنٛ زاٟعنٛ، ٔٔفننسٚ يف ذاا         

طننم وننَ المننّٕ ٔافننس،  ُٔ ايٌػننفره برلكنند يف ضننبٗن لقىننٛ    الٗنند، تطننى  لننْ بق 

العٗؼ، ِٔرا ونر اعنن الػنرعس العسبن٘ األٌدلطن٘ ٖتىتن  ظىمنٛ وٕاِن  كنرحلظ          

املسِف، ٔالرٔ  الفرٟق، ٔالركرٞ المىَّنر  ٔاحلن  لمحٗنرٚ اجلىٗمنٛ، فّنرا كمنْ مل       

َِّدخرز  األٌدلظ، ٔبرلك فقد  لْٖكَ وترحرم  ٌّ٘دلالٍقر  بتفٕ  الػعس األ َغ يف  ط

الطبٗعٛ كىرم ٔكٗفرم عمٜ الػعس املػس ٘ فّٗر، ٔكرُ الػنرعس األٌدلطن٘ أكثنس بساعنٛ     

 ٔابتكرزام ٔلدٖدام وَ غهٓ، فّر ِٕ ابَ خفراٛ ٖقٕه يف  ٖٕاٌْ:

 ٖنننننر أِنننننن أٌننننندلظ ،    ز كننننني 

 

 وننننرٞل ٔفنننننل ٔأٌّننننرزل ٔأغننننجرز    

 ٛ اخلمنننند ىي يف  ٖننننرزكيٍَّننننوننننر َا 

 

 أختنننرز  ٔلنننٕ  ّٗنننساا  ِنننرا كٍننن   

 ٖٔقٕه آخس: 

   أٌنننندلظل ٔوننننر َاىَعنننن ا بّننننر   

 

  ٞ  وننَ كننن وننر اننّى  ءننر األِننٕا

 فكأٌّىننننر تمننننك النننندٖرز كٕاكنننن    

 

    ٞ  ٔكأٌّىننننر تمننننك البقننننر   ننننر

لقنند عػننق األٌدلطنن٘ طبٗعتننْ كمننّر، فٕيننفّر بر ٟننرم وننَ الطبٗعننٛ الوننروتٛ        

ٔكننرلك بسٖرانّر ٔأشِرزِننر ٔأٌّرزِنر، ٔابرءننر ٔوفرٔزِنر، ٔ رتّننر ٔزلندِر،     

الطبٗعٛ احلٗٛ كرلفسع ٔالرٟ  ٔبعض الطٕٗز، ِٔكنرا زلند أُ الطبٗعنٛ األٌدلطنٗٛ     

كرٌنن  وّٗىٍننٛ عمننٜ ٔاننٕ  الػننرعس األٌدلطنن٘ ٔذلٗطننْ، فمنني ٖطننتط  ٌطننٗرٌّر،      

فتٕثقنن  العال ننٛ بٍٗننْ ٔبٍّٗننر، فّننر ِننٕ حيٗننر بننا أحاننرُ البػننسا ٔالطننعر ٚ المننتا    

أ س  ور تكُٕ ى  الٍطنرٞ، فجىنره    تفىساٌْ، ٔىذا برلطبٗعٛ ذاا  هٍّ ٔمجره ِٔ٘

 األٌدلظ ِٕ الرٙ غفف  مٕ  أِمّر، فّرو  الٍفٕع ٔعمق .

عمٜ السغي وَ اٌتػرز غعس ٔيف الطبٗعٛ، ىين أٌنْ مل ٖػنكن عٍند الػنعساٞ     

األٌدلطٗا غسارم وطتقالم ىين ور ٌدز، ٔيف األغم  كنرُ وػناكرم بنا فٍنُٕ عندٚ،      

ُٕ املنسأٚ انصٞام ونَ    ٗمٛ، ٖٔعد الػعساٞ األٌدلطٗوثن الفصه ٔاخلىس، ٔاجملرلظ اجلى

ٍٖظنسُٔ ىلّٗنر عمنٜ أٌّنر أِني ونر يف ِنرٓ الطبٗعنٛ، ٍِٔنر ٌنركس  نٕه            الطبٗعٛ، بنن  
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ٙ يف ٌفحْ "ىٌّي ىذا تفّصلٕا يرغٕا وَ الٕز  خدٔ ام، ٔونَ الٍنساظ عٌٕٗنرم،    املقّس

ٔوَ اآلع أينداغرم، ٔونَ الطنفسان ٌّنٕ ام، ٔونَ  ون  الطنكس  ندٔ ام، ٔونَ          

 مٕ  المٕش، ٔضسز التفر  وبرضي، ٔوَ ابٍٛ العٍ  زاربرم"، فرلعال نٛ ٔثٗقنٛ بنا    

مجننره املننسأٚ ٔمجننره الطبٗعننٛ، فننال تكننر  املننسأٚ تننركس، ىي ٔتننركس الطبٗعننٛ، ٔأٙ 

غ٘ٞ أمجن وَ ِرا املص  با املسأٚ ٔالطبٗعنٛ، ٔأٙ  ندزٚ ونٍ  الػنرعس األٌدلطن٘      

      ٜ ٔاننْ ِننرٓ البطننٗطٛ، املننسأٚ     حتننٜ اضننتطر  أُ ٖننصأ  بننا أمجننن غنن٠ٗا عمنن

 ٔالطبٗعٛ؟؟!!

متننرِٜ الػننرعس ونن  الطبٗعننٛ فٗحركّٗننر ٔ ركٗننْ، ٔوّطنند وٍّننر رلمٕ ننرم حيّدثننْ    

ٖٔأٌظ بْ، ٔخه وثره عمٜ  ٕلٍر ِرا  وٗدٚ ابَ خفراٛ يف ٔينف اجلبنن، النيت    

 ٖبتدّٟر بقٕلْ:

 بعٗػننك ِننن تنندزٙ، أِننٕ  اجلٍرٟنن   

 

  ننننّ  بسحمنننن٘ أً فّننننٕز الٍّجرٟنننن   

 ُلحاننن   يف أٔ  املػنننرز  كٕكبنننرم  فىنننر  

 

 فأغس  ، حتٜ ا٠ا  أخسٝ املفنرز   

 ٔحٗننننندام تّنننننر اٌ٘ الفٗنننننريف فنننننأاتم٘ 

 

 ٔانننننٕٓ املٍرٖنننننر يف  ٍنننننر  الفٗرِننننن    

ٔكرلك ٌػأ املّٕغ  بتأثه ِرٓ الطبٗعنٛ املتىٗنصٚ لدٌندلظ، ٔونَ الطبٗعن٘ أُ       

ُٕ ينرحلرم ألُ  ٍّٖن وَ ِرٓ الطبٗعٛ، ور ٖطكس ٖٔفعن فعن اخلىسٚ برأللبر ، لٗكن 

 ٖفٍّٜ.  

 التف ي برلػٕاو  الفٍٗٛ العىساٌٗٛ، اليت بٍتّر أممر مل ٖف  الػعساٞ األٌدلطٗ

ٖد اإلٌطرُ، بتمك القوٕز، اليت غنكنم  وٍحنٜ خرينرم يف غنعس ٔينف الطبٗعنٛ       

األٌدلط٘، ألٌّر وَ الكثسٚ ى  حٍد اعمّر تطتأثس برِتىنرً الػنعساٞ ٔالٕغنرحا،    

ٌدلطننُٕٗ يف تػننٗٗد  وننٕزِي عمننٜ غننساز القوننٕز األوٕٖننٛ يف   ٔتفٍّننٜ األوننساٞ األ

 وػننق ٔالعبرضننٗٛ يف بفنندا ، ٔكننرُ حنن  التننأثس برملػننس ٗا ٔااننحرم لنندٝ غننعساٞ   

خنس املػنس ٘ ٔذلرٔلنٛ دلرزاتنْ، بنن      األٌدلظ، ٔوَ ثي السغبٛ يف  دٙ اجلرٌن  اآل 

ٔعٍدور التفٕ  عمْٗ، فأبد  الػرعس األٌدلط٘ يف توٕٖس ِرٓ القوٕز ٔمتجٗدِر، 
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النيت آلن  ىلّٗنر، ٔز نر      حلرءنر  ازا الدٔاٟس عمّٗر ٔاّوح ، عر  لٗبكّٗنر ٖٔسثن٘   

 وقوندام كرٌ  القونٕز أكثنس حظنرم ونَ غهِنر ألٌّنر  ونٕز األونساٞ، النرَٖ كنرٌٕا           

، ٌوٗ ل وٍْلمػعساٞ، ٖأتُٕ ىلّٗي، لٗقٕلٕا فّٗي غعسام، فٍٗره ِرا القوس أٔ ذاك 

 سٙ بقٕلْ:ػق الرٙ ٔيفْ املقنتمك القوٕز،  وس الدو أغّسٔوَ 

"ِٕ  وس غّٗدٓ بٍٕ أوٗنٛ برلونفر  ٔالعىند، ٔانسٝ يف ىتقرٌنْ ى  غنه أوند،        

ٔأبنند  بٍنننرمنٓ، ٔمنقننن  ضنننرحرتْ ٔفٍننرمنٓ، ٔا نننرٔا وٗنننداُ ونننساحّي، ٔوانننىرز   

أفساحّي، ٔحكٕا بنْ  ونسِي برملػنس ، ٔأطمعنٕٓ، كرلكٕكن  الثر ن  املػنس ".        

القونس ابنَ عىنرز ٔابنَ  ندٖظ الونقم٘        ٔوَ أبسش الػعساٞ النرَٖ ٔينفٕا ِنرا   

ٔميكٍٍر القنٕه: ىُ الػنرعس األٌدلطن٘ ابنَ ب٠ٗتنْ،  ند  عٍّنر بوند ، ٔٔينفّر          

بد ٛ، تٍرٔه حّّٗر ٔيروتّر، ٔور أبدعنْ اإلٌطنرُ، فجنرٞ بػنعس  ِنٕ الطنحس، بنن        

متتن  بنْ ونَ يند  ٔعرٔبنٛ ي وثٗنن ءىنر، فكرٌن            نر أعر  يف أحنرٖا كنثهٚ،   

حٗننرتّي لٕحننرا وانن٠ٗٛ يف الػننعس العسبنن٘، ٔكننرُ الػننعس العسبنن٘ األٌدلطنن٘ يف      

 الطبٗعٛ األٌدلطٗٛ خه ممّثن لتمك احلٗرٚ اليت عرغّر العس  يف األٌدلظ.

 

 



 
 
 
 
 
 

 دراسات يف الفكر واحلضارة
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  4418-4381السياسي في ليبيا  النُّْضج

*أ.د. حممود عامر
*

 

 

 

                            املقدمة: 

ًّ اهعع٘ر بااهترياا  اها     شٛ بني أفراد اجملتٌع اهوٚيب بد١ًاإْ اه٘عٛ اهصٚا  

فاجأتٍٔ عِدًا عاد  هٚبٚا إىل اذتلٍ اهعثٌاُٛ املباظر يف األشتاُٞ، يف ٗقت كااُ٘ا  

ٙت٘قعْ٘ حتصاني األٗـااا اهصٚاشاٚٞ ٗاصقتؽاادٙٞ ٗاهعصالرٙٞ اها  كاُات  ار بٔاا          

ه٘جااا٘د  ،األجاااِيب هوتاااد  ىاهاااب د، إـاااافٞ إىل  هااام أْ هٚبٚاااا كاُااات ًعرـاااٞ 

َ. ٗكاااُ٘ا ٙصااعْ٘ إىل اهتااد ى يف ظاا ْٗ   1830سا٢اار ًِااة شااِٞ  ادتيف اهفرُصااٚني 

َ، 1882شاِٞ   احتّؤاا اجنلوٚاس  َ ثٍ ًؽار اها    1881تُ٘ض اه  احتو٘ٓا شِٞ َ

 أٙفًا. ه حت يٗص ًفر ًّ تعرض بقٚٞ اهب د اهعربٚٞ 

ٗقد بدأ  ًظآر اهقوا  تظٔار باني أفاراد اجملتٌاع اهواٚيب ٗ هام بعادَ اهرـاا          

اهصوطٞ اهعثٌاُٚٞ أؼبخت عااجسٝ عاّ اهصاٚطرٝ األًِٚاٞ يف اهاب د      باألًر اه٘اقع، ف

هلثرٝ تريا اه٘صٝ اهةّٙ ٙعٚأٍِ اهصاوطاْ اهعثٌااُٛ ًاّ األشاتاُٞ، ًٗادٝ حلٌٔاٍ        

كاُاات ص تتعااد٠ اهعاأ٘ر يف بعاا  اذتاااص ، ٗاألحاا٘اي اصقتؽااادٙٞ ٗاهعصاالرٙٞ  

                                                 
 قصٍ اهتارٙخ. ،كوٚٞ اآلداب ٗاهعوَ٘ اجنُصاُٛ دًع ، جاًعٞ *
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عثٌاُٚاٞ بااهب د   آ ةٝ يف اهتدٓ٘ر هلثرٝ اهفرا٢ب ًّ جٔٞ ٗهعدَ آتٌااَ اهدٗهاٞ اه  

 ًّ جٔٞ أ ر٠.

 تطور الوعي يف أثناء العهد العثماني:  -1

بدأ  تِعأ بع  اهتخاهفا  ٗاهِ٘ادٜ، ٗارت ٙا اهصارٙٞ اها  كاُات تِعا        

ًعظٌٔا ًّ اهعباب ملتابعاٞ رارٗا اجملتٌاع شارًا، ٗاهعٌاى عواٟ ً٘اجٔاٞ اهصاوطٞ         

ٛ إْ ؼا  اهتعابا،   ًٗطاهبتٔا بتخصني اه٘ـع اصجتٌااعٛ ٗاصقتؽاادٜ ٗاهصٚاشا   

ٓةا اهرأٜ عوٟ ًاا كااْ قاد حادب يف بعا  اهبواداْ اها  كااْ ٙصاعٟ           ِٙطب ٗقد 

ًفلرٗٓااا ُٗاظاااط٘ٓا إىل ُٚااى اصشاااتق ي ٗاذترٙااٞ، ٗإعاااادٝ اهِظاااَ إىل ُؽاااابٕ     

، ٗ هام  (1)املطو٘ب، ٗقد ملصت ٓةٖ املظآر ب٘ـا٘  ًِاة اهعٔاد اهعثٌااُٛ األٗي    

د، ٗاشتٌر  أكثر ًّ شِٞ ٗأٙدٓا اهععب اهص٘ٙدٜ اه  عٌت اهب  ٟيف ث٘رٝ ذنٚ

ًّ تُ٘ض غرباًا حتاٟ ًؽار ظارقًا، ٗاهثا٘رٝ اها  ٓاس  أحاداثٔا عاؼاٌٞ اهدٗهاٞ           

ّ اها  كاُات ب٘صٙاٞ هٚبٚاا،      (2)اهق٘ا  اهعصلرٙٞ اصُلعارٙٞ اهعثٌاُٚٞ ٗعجس   عا

  ٟ ْ اهقا٘ا  اهعصالرٙٞ دتاأ  إىل ًدِٙاٞ لارابوض ٗاحتٌات       إ اهصٚطرٝ عوٚٔاا، حتا

ٙقفٛ بتلوٚا  أًاا    ًاٗأد٠  هم إىل إؼدار اهصوطاْ ًراد اهثاهث قراربأش٘ارٓا، 

اهبخر حصّ باظاا باجنااار إىل شااحى هٚبٚاا باألشاط٘ي، ٗدعاٍ اهقا٘ا  اهعثٌاُٚاٞ         

 املتٌركسٝ يف هٚبٚا ـد ٓةٖ اهث٘رٝ حتٟ مت اهقفا١ عوٚٔا.

مل  ٔاا ٓةٖ اصُتفاـا  يف أرظٚ  اهدٗهٞ اهعثٌاُٚٞ يف اشاتاُب٘ي غاا أُ    ُٗثَِّقت

ٝ   ،تلّ ل٘ٙوٞ املد٠ أٗ ًا ثرٝ  ًاّ أٌٓٔاا أْ هوصاوطاْ اهعثٌااُٛ      ،هع٘اًاى ًتعادد

                                                 
اهعٔااد اهعثٌاااُٛ األٗي ًااّ  -1ٙؽاِ  امل ر ااْ٘ اهوٚبٚااْ٘ اهتااارٙخ اهوااٚيب اذتادٙث كاااآلتٛ:     (1)

ٛ 1711إىل  1551) (، ٗاهعٔاد اهعثٌاااُٛ اهثاااُٛ ًااّ  1835إىل  1711ًااّ ) (، ٗاهعٔاد اهقرًاااُو

 (.1943إىل  1911(، ٗفرتٝ اصشتعٌار اجنٙطاهٛ ًّ )1911إىل  1835)
شااِٞ،  464َ، ٗاشااتٌر  1389-1362أُعاا٣ت اصُلعااارٙٞ يف عٔااد اهصااوطاْ ًااراد األٗي   (2)

ُلعااارٙٞ، ألُاإ عٔااد ٗتاررنٚااًا تعااد  فاارتٝ اهصااوطاْ شااوٌٚاْ اهقاااُُ٘ٛ ُقطااٞ بداٙااٞ أُٚااار ُظاااَ اص  

 بقٚادتٔا إىل اهؽدٗر اهعظاَ يف اذترٗب.
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اهثا٘ار باعتباارٖ  وٚفاٞ هوٌصاوٌني، ًٗاّ ٙقاَ٘ بااهث٘رٝ عاادٝ ًاا           عِاد  ًاكبا ًاتقدٙر

ٙت٘شى إىل اهصاوطاْ بتففٚا  حلاٍ اها٘اهٛ، هاةهم ٙاتٍ اهقفاا١ عوٚٔاا بعاد ًادٝ           

ٗ يقؽاٝ ًّ ُع٘بٔا،  قاًت: ثا٘رٝ عباد ادتوٚاى شاٚ  اهِؽار،      اهث٘را  اه   ٗأ

ثا٘رٝ اهعاٚخ غً٘اٞ ادٌا٘دٜ ٗقاد عاو ؼااُع٘ ٓاةٖ اهثا٘را  عاّ ًاد٠             ٗآ رٓاا 

شفطٍٔ عوٟ اهدٗهٞ اهعثٌاُٚٞ، ٗعّ تدٓ٘ر ُظاَ اذتلاٍ اهعثٌااُٛ يف ٗصٙاٞ هٚبٚاا     

حِٚةان، ٗاشتري ي اه٘صٝ هِف٘ ٍٓ ، غا أْ اهعع٘ر اهةٜ كاْ شا٢دًا باني اهثا٘ار   

اُب اهدٙين إىل حد كبا بتوٙر ً٘ق  اهدٗهٞ اهعثٌاُٚٞ يف  هم بعأْ ًّ ارتب  بادت

رنرج عّ لاعٞ اهدٗهٞ اهعثٌاُٚٞ ٙعتو زُدٙقًا ٗٙٔدر دًٕ حصب ًا جا١ يف اهعرٙعٞ 

لٚاااْ دناا٘ز اهتعاار ض هص  أُ اإ اجنشاا ًٚٞ كااةهم كاااْ اهعااع٘ر اهصااا٢د بااني اهِاااط  

 ٞ اُتقاادٖ، إااا تطواب اصحتٌاا١ بإ       اهصوطاْ اهعثٌاُٛ، ٗمل ترق اهث٘را  إىل ًرتبا

ًااّ روااٍ اهاا٘صٝ. ٗعااادٝ ًااا قاًاات باإ بعاا  اصُتفاـااا  اهعااعبٚٞ ـااد اهدٗهااٞ      

اهعثٌاُٚٞ هلِٔا مل ت ثر يف زعسعٞ كٚاْ اهدٗهٞ اهعثٌاُٚٞ، ملا كاُات عوٚإ ًاّ شاعٞ     

ُف٘  ٗق٘ٝ، هةهم ًر  ٓةٖ اهث٘را  ٗاصُتفاـا  دْٗ أْ حتدب  واً  ٗاـاخًا   

ادوٛ، ٗرمبا شاعد  عوٟ ع٘دٝ اذتلٍ اهعثٌااُٛ املباظار إىل هٚبٚاا     يف ُظاَ اذتلٍ

. ٗ هااام عِااادًا تااادٓ٘ر اه٘ـاااع األًاااين يف اهاااب د إبااااْ اذتلاااٍ (1)1835َشااِٞ  

اهقرًاُوٛ، ٗقد تط٘ر اه٘عٛ اهصٚاشٛ اهعربٛ اهواٚيب بتتبااا اهعٌاى اهصارٜ اهاةٜ      

ًاّ اصُتفاـاا      ٚس  بٕ حركٞ إبرآٍٚ شراج اهدّٙ اه  ا توفت عاّ شاابقاتٔا  

َ 1882اهعااعبٚٞ فقااد اعتٌااد  اذتركااٞ عوااٟ اهعٌااى اهصاارٜ عِاادًا تلُ٘اات شااِٞ  

ًٟمبدِٙٞ لرابوض ٗأ ة   جدٙدًا ٙعتٌاد تسكٚاٞ اهارٗ  اه٘لِٚاٞ باني ًرٙادٙٔا،        ًِخ

ٗاعتااو  ًااّ اذتركااا  اهتخررٙااٞ األٗىل يف اهااب د، فلاُاات تٔاادا إىل ًطاهبااٞ      

ٗـاا اصقتؽادٙٞ ٗاصجتٌاعٚٞ، ٗٗاؼاى  اهصوطا  اهعثٌاُٚٞ يف اهب د بتخصني األ

                                                 
ُٚلا٘صٜ إٙواتغ برٗظااني: تاارٙخ هٚبٚاا ًااّ ًِتؽا  اهقاارْ اهصاادط ععار حتااٟ ًطواع اهقاارْ           (1)

 .267َ، ؿ2001، دار اهلتاب ادتدٙدٝ، باٗ ، هبِاْ، 2اهععرّٙ، ترمجٞ عٌاد حامت، ط
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     ٞ شاااعدتٔا عوااٟ   بظاارٗا    ،أعفاااآا ًٗرٙاادٗٓا عٌواأٍ بطاارق شاارٙٞ ُاجخاا

اهت٘اؼى ٗاصشتقرار إىل أْ عوٌت اهصوطٞ ادوٚٞ بدٗرٍٓ اهصٚاشٛ ٗاهتخررٜ يف 

ُعر اه٘عٛ اهصٚاشٛ بني اهِاط، هةهم عٌوت عوٟ ًطاردتٍٔ، ٗشجّ بعفأٍ  

ٕ  لِات ًاّ إفعااي حاركتٍٔ اهصارٙٞ، ٗهلِٔاا       ُٗفٛ اهبع  اآل ار، حتاٟ     ِْا  مل ُت

ًقاًٗتٍٔ هألتران، ألْ اهعع٘ر بظؤٌٍ أؼب  شا٢دًا حِٚةان، مماا حارن ًعااعر    

املاا٘الِني مل٘اجٔااٞ اهتخاارن اجنٙطاااهٛ اهصااوٌٛ يف هٚبٚااا، ٗت٘جاإ بااةهم اهِاظااطْ٘  

 ؽ٘ؼاًا  ، ٗهو٘ق٘ا يف ٗجٕ اصشتعٌار اهةٜ شاد ًعظٍ األقطار اهعربٚٞ حِٚةان

 ٍ اهااةٜ اشااتجاب هرغبااٞ   َ(، 1908-1906اهاا٘اهٛ رجااب باظااا )   أثِااا١ حلاا

املاا٘الِني بلااب  مجااا  اجنٙطاااهٚني، ٗاذتااد ًااّ ُعااالٍٔ اهصٚاشااٛ ٗاصقتؽااادٜ   

هوتد ى يف ظ ْٗ اهاب د شاوًٌٚا; ظاع٘رًا ًِإ باأْ آتٌااَ اجنٙطااهٚني قاد ازداد يف         

ًثاى فات  فارا     عٔدٖ، ٗأؼب  ًثاًا فعً ، حٚث أد  اذتاجاٞ إىل اذتاد ًاّ  هام    

َ، ٗاصٓتٌاَ باأفراد ادتاهٚاٞ اجنٙطاهٚاٞ امل٘جا٘دٝ     1907بِم رًٗا يف لرابوض شِٞ 

اجنٙطاهٚني يف اهاب د بعالى ٗاـا  إًاا هعارا١ األراـاٛ أٗ        ن بوٚبٚا حِٚةان، ٗحترُّ

هوقٚاَ ببع  األعٌاي اصقتؽادٙٞ ، ٗتعادد  اهعالا٠ٗ ًاّ املا٘الِني هوخاد ًاّ       

 .(1)بٚى اصحت ي اهعصلرٜ هوب دُعاط اجنٙطاهٚني اهصوٌٛ ق

ًّ ِٓا بدأ  تتف  ب٘ادر تط٘ر اه٘عٛ اهصٚاشاٛ بعالى ًاثا ٗبصابب ٙقظاٞ      

اهوٚبٚني ٗظع٘رٍٓ مبد٠ إؼرار اجنٙطاهٚني عوٟ اهتد ى يف ظا ْٗ اهاب د هوتٌٔٚاد    

ه حاات ي اهعصاالرٜ اهااةٜ حاادب فعااً  فٌٚااا بعااد، ٗتريااا اهعٌااى ًااّ ً٘اجٔااٞ     

 .(2)ت٘شع اجنٙطاهٛ اهصوٌٛ يف اهب داهعثٌاُٚني إىل ً٘اجٔٞ اه

                                                 
اهعربٛ حتٟ اهريسٗ اجنٙطاهٛ، ترمجٞ ستٌد عباد اهلارٍٙ   ظاري فاٗ: اذت٘هٚا  اهوٚبٚٞ ًِة اهفت    (1)

 .748َ، ؿ1983، املِعأٝ اهعاًٞ هوِعر، لرابوض، هٚبٚا، 2اه٘ايف، ط

ستٌااد ًؽااطفٟ بازاًااٞ: بداٙااٞ املأشاااٝ أٗ اهتٌٔٚااد هوريااسٗ اجنٙطاااهٛ، هٚبٚااا، بِريااازٜ، امللتبااٞ          (2)

 .46َ، ؿ1961األٓوٚٞ، 
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ٗعِدًا اتفاخت هوِاظاطني اهوٚباٚني األلٌااا اجنٙطاهٚاٞ هوتاد ى اهصاوٌٛ يف        

ظ ْٗ اهب د ، بدأ اهعع٘ر اهقً٘ٛ اه٘لين ٙعٌى عواٟ تسكٚاٞ اهارٗ  اه٘لِٚاٞ باني      

اهِاط، ٗقد ظٔد  ًدِٙٞ لرابوض   ي توم اهفارتٝ حتركاًا ظاعبًٚا ق٘ٙاًا مل٘اجٔاٞ      

ني اهااةّٙ عٌواا٘ا عوااٟ اـااطٔاد ارتطاار األٗرٗبااٛ املتساٙااد واُااب ً٘اجٔااٞ اهعثٌاااُٚ

املاا٘الِني باهفاارا٢ب اجملخفااٞ اهاا  كاااُ٘ا ٙفرـااُ٘ٔا عوااٍٚٔ، ٗدنٌعُ٘ٔااا دْٗ أْ   

تأ ااة بٔاااٍ ر اااٞ أٗ ظاافقٞ، األًااار اهاااةٜ جعااى املِاااتجني يف مجٚاااع اجملااااص     

       ٗ  اصقتؽادٙٞ ٙوجأْٗ إىل تارن أعٌاا،ٍ، ٗفف ااى بعفأٍ ا،جارٝ إًاا إىل املادْ أ

بقا١، ٗقد كثر املٔاجرْٗ قبٚى زتا١ٛ اجنٙطااهٚني، فاوز     إىل  ارج اهب د عوٟ اه 

 يف اهٚقظاااٞ اه٘لِٚاااٞ حركاااٞ ٗاعٚاااٞ حتااادد  أٓااادافٔا ًٗ ستٔاااا، ٗ هااام بصااابب   

إٌٓااي اهعثٌاااُٚني يف اختااا   طاا٘ا  حاهاٞ مل٘اجٔااٞ األلٌاااا األجِبٚااٞ يف هٚبٚااا،   

ٗ هم ًّ حٚث ًراعااٝ رارٗا اهِااط اصقتؽاادٙٞ، فلااْ ٌٓٔاٍ اه٘حٚاد مجاع         

 .(1)ا٢باهفر

ازداد اه٘ـع اهصٚاشٛ ش١ً٘ا، ٗتأججت اهؽخ٘ٝ اهعاعبٚٞ يف هٚبٚاا، ٗأؼاب     

ارتطاار األجااِيب ستاادقًا : فٌااّ اهعاارق كاااْ اجنلوٚااس يف ًؽاار، ًٗااّ اهرياارب كاااْ  

اهفرُصْٚ٘ يف تُ٘ض، إهاٛ جاُاب اهتخارن اهاةٜ أؼاب  يف بداٙاٞ اهقارْ اهععارّٙ         

 ٌٛ حِٚةان.ًثاًا يف اهب د، ٗ ثى يف اهتد ى اجنٙطاهٛ اهصو

ٗقد شجوت أٗي جتربٞ تِظٌٚٚٞ ٗاعٚٞ، ٗإْ مل تعٌر لً٘ٙ  يف رى اصشتبداد 

َ(، إص أُٔااا 1908-1876اهعثٌاااُٛ يف عٔااد اهصااوطاْ عبااد اذتٌٚااد اهثاااُٛ )     

 تركااات أثااارًا ًتٌٚاااسًا باااني املااا٘الِني ٗٙعتاااو ٓاااةا اهِعااااط بداٙاااٞ ُاجخاااٞ يف اااا٘    

عربٚااٞ ٗٓااٛ: حركااٞ شااراج اهاادّٙ اهاا٘عٛ اهقااً٘ٛ اهاا٘لين اذتاادٙث يف األقطااار اه

 اهصرٙٞ.

                                                 
 .355َ، ؿ1971صحت ي اجنٙطاهٛ، املطبعٞ اهفِٚٞ، أ د ؼدقٛ اهدجاُٛ: هٚبٚا قبٚى ا  (1)
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تعتو ٓةٖ اذتركٞ ًاّ اذتركاا  اهِفااهٚٞ اهرا٢ادٝ رغاٍ اهظارٗا ٗامل بصاا         

اه  ًار  بٔاا أٗ شاجوت ح٘،اا، ٗإْ كااْ امل ر اْ٘ مل ٙٔتٌا٘ا بٔاا كاثاًا ٗمل          

 .(1)ٙتعرـ٘ا ،ا بع١ٛ ًّ اهعر  ٗاهتفؽٚى

ب ًااا ٗرد يف اه٘ثااا٢  ص ااابادأ  ٓااةٖ اذتركااٞ يف عٔاد اهاا٘اهٛ أ ااد راشاٍ     

املتعوقٞ بةهم ٗاهرٗاٙا  اه  ٗرد  بعأُٔا، ٗأثار  آتٌااَ املفلارّٙ اهِاظاطني    

يف  هم اهعٔد ٗقد تأشصت يف ًدِٙٞ لرابوض، ٗعرفت بأُٔا مجعٚاٞ شارٙٞ بادْٗ    

 ، بٌِٚا كاُت ،ا أٓداا ستددٝ، ًّٗ بِٚٔا:ًابرُاًج، ٗص ًٚثاق ٗاـخ

1-   ٘ دٍٓ ًاّ أجاى اهتؽادٜ هصٚاشاٞ اهتريورياى      ت٘عٚٞ امل٘الِني ٗت٘حٚاد جٔا

 األجِيب يف هٚبٚا.

 ستاٗهٞ إؼ   اهفصاد اجندارٜ اهةٜ اُتعر يف اه٘صٙٞ. -2

إؼ   أٗـاا اهب د بِعر اهتعوٍٚ، ٗاهرفع ًاّ ًصات٠٘ قبا٢اى اهبادٙاٞ      -3

 .(2)ٗشلاْ اهدا ى عًًٌ٘ا

اهصااارٙٞ( ٗقااد ُعرفااات ادتٌعٚااٞ يف ًطواااع أًرٓااا باشاااٍ: )ادتٌعٚااٞ ارتاٙاااٞ     

-1883َ أٜ  ااا ي حلاااٍ اهااا٘اهٛ أ اااد راشاااٍ )    1883ٗتأشصااات شاااِٞ  

َ(، ٗأشصاأا ث ثااٞ ًااّ اهعااباْ ٓااٍ ) ااسٝ رااافر املاادُٛ، أ ااد حصااني   1886

اهِا٢ب، إبرآٍٚ شاراج اهادّٙ( ٗكااْ  اسٝ راافر املادُٛ أحاد اهعوٌاا١ املتٌٚاسّٙ          

ْ  بطرابوض، بٌِٚاا  ٘افادّٙ ًاّ   إبارآٍٚ شاراج اهادّٙ أحاد اهعوٌاا١ املصاوٌني اه       كاا

املدِٙٞ املِ٘رٝ. ٗكاْ مما أثاار ٓا ص١ اهعاباب ٓا٘ ًاا حاى باألقطاار اهعربٚاٞ اجملااٗرٝ          

                                                 
أ د اهِا٢ب األُؽارٜ. ُفخا  اهِصارّٙ ٗاهرذنااْ فاٌّٚ كااْ بطارابوض ًاّ األعٚااْ، حتقٚا            (1)

 .8عوٛ ًؽطفٟ املؽراتٛ، ًِع٘را  امللتب اهتجارٜ، باٗ ، د. ، ؿ

ٗاملفط٘لاا ، ٗحادٝ اه٘ثاا٢  اذتدٙثاٞ      هودراشا  اهتاررنٚٞ، ظعبٞ اه٘ثاا٢   نيًركس جٔاد اهوٚبٚ ( 2)

/ 19، فخ٘آاا أٓاداا ادتٌعٚاٞ، ً ر اٞ يف     113ٗاملعاؼرٝ، ًو  ادتٌعٚاٞ ارتاٙاٞ ٗثٚقاٞ رقاٍ     

 لرابوض هٚبٚا.   ،1883َ/ 12
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ًّ فظاا٢ع ـاد اهعارب يف كاى     اهفرُصٛ ٗاجنُلوٚسٜ هوٚبٚا، ًٗا ارتلبٕ اصشتعٌار 

ًااّ ادتسا٢اار، ٗتااُ٘ض، ًٗؽاار، ٗظااعرٗا بااارتطر ًااّ ٗقاا٘ا ب دٓااٍ يف قبفااٞ      

ن، هةهم كاْ تلٍِ٘ٙٔ ،اةٖ ادتٌعٚاٞ ستاٗهاٞ    اصشتعٌار اهةٜ كاُ٘ا رنعُٕ٘ حِٚةا

 هٚقظٞ امل٘الِني دْٗ إثارٝ حفٚظٞ اهصوطا  اذتاكٌٞ ٗاهتخركا  اجنٙطاهٚٞ.

بدأ  اذتركٞ بتأشٚض ًقر ،ا يف ظارا ًٚسراْ مبدِٙٞ لارابوض، حٚاث كااُ٘ا    

ٙوتقاْ٘ فٚإ بطرٙقاٞ شاارٙٞ، ِٗٙاقعاْ٘ فٚإ أحا٘اي اهااب د املرتدٙاٞ ًٗراقباٞ أظاالاي         

اصشتعٌارٜ فٚٔا، ٗكاْ ،اةٖ ادتٌعٚاٞ ُعااطت ًتٌٚاس، اشاتريوتٕ يف ت٘عٚاٞ        اهتريوريى

امل٘الِني يف ً٘اجٔٞ اهق٠٘ األجِبٚٞ كٌا كاْ اصٓتٌااَ كاباًا بٔاةا ادتاُاب ٙٔادا      

إىل إثاارٝ  ااط اهعصالرٙني اهعثٌااُٚني يف لارابوض دفاع ُعااط ادتٌعٚاٞ املعاادٜ          

ِاؼاى األٗرٗباٚني يف لارابوض    هوٌفططا  اصشاتعٌارٙٞ اها   ثوات يف ُعااط اهق    

بٔا هد٠ اه٘اهٛ اهاةٜ أًار اوأا، ٗاهقاب  عواٟ أعفاا٢ٔا ٗاهتخقٚا          إىل اه٘ظاٙٞ

ًعٍٔ ٗاذتلٍ عوٟ رافر املدُٛ، ٗأ د اهِا٢اب بااهِفٛ، ٗإبارآٍٚ شاراج اهادّٙ      

 .(1)ًدٝ ل٘ٙوٞاهصجّ ب

ٗعِدًا ازداد ُعاط اجنٙطاهٚني يف هٚبٚا بعد فات  فارا هبِام رًٗاا يف لارابوض      

َ، ٗاتصاااا زتاااي شٚاشااتٍٔ اصشااتعٌارٙٞ هوتااد ى يف ظاا ْٗ اهااب د     1907شااِٞ 

اهدا وٚٞ، احتج امل٘الِْ٘ عواٟ  هام، ٗتقادً٘ا بعرٙفاٞ إىل اها٘اهٛ رجاب باظاا        

ُٚااٞ اهاا  ًِخاات   حِٚااةان أعرباا٘ا فٚٔااا عااّ اشااتِلارٍٓ اهعاادٙد هودٗهااٞ اهعثٌا      

اجنٙطاهٚني اًتٚازا  هوتخرن يف هٚبٚا بع١ٛ ًّ اذترٙٞ، كٌد    اهصلٞ اذتدٙدٙٞ، 

ٗؼٚاُٞ ًِٚا١ لرابوض ٗغاٖ، ٗلاهبت اهعرٙفاٞ بتُعاا١ ظاركا  ٗلِٚاٞ ًصاآٌٞ      

برأهاي ستوٛ هتِفٚة املعارٙع ادوٚٞ، ٗحةر  ًّ اشاتفداَ اهرأهااي اجنٙطااهٛ    

ٞ اهاا  عٌواات عوااٟ إقااراض املاا٘الِني بقاارٗض  ب٘جاإ  اااؿ، ٗاهبِاا٘ن اجنٙطاهٚاا

ًريرٙااٞ بٔاادا جعااى قاعاادٝ عرٙفااٞ يف اهااب د دلِٔااا أْ ت٘جااد ًااورًا هوتااد ى يف   

                                                 
 .355أ د ؼدقٛ اهدجاُٛ: املرجع اهصاب ، ؿ  (1)
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ظ ْٗ اهب د، ٗاهصٚطرٝ عواٟ ًقدراتإ اصقتؽاادٙٞ، ٗاصشاتٚ ١ عواٟ ًصااحا        

ٗاشعٞ ًّ األراـٛ اهوٚبٚٞ، ٗقد ازداد  طر اجنٙطاهٚني عوٟ هٚبٚا يف اهفرتٝ اه٘اقعاٞ  

َ( ٗظعر اهوٚبْٚ٘ باةهم ٗآتٌا٘ا كاثاًا مباا كااْ دنارٜ ًاّ        1911-1909 )بني

ح٘ادب، ٗأرشو٘ا برقٚٞ إىل األشتاُٞ أعوِ٘ا فٚٔا اشاتعدادٍٓ هوادفاا عاّ ب دٓاٍ     

إىل آ ر قطرٝ ًّ دًا٢ٍٔ حتٟ ٗه٘ تدٓ٘ر  األً٘ر، كٌا لاهب٘ا بتخؽني املادْ،  

ٌ ّ األع  ٚااااْ بااارقٚتٍٔ اهااا  ٗاه٘قااا٘ا يف ٗجااإ املفططاااا  اصشاااتعٌارٙٞ، ٗـااا

بعث٘ٓا، أْ امل٘الِني يف لرابوض عقدٗا اهعاسَ عواٟ ستارباٞ اجنٙطااهٚني اقتؽاادًٙا،      

ٗ هاام مبقالعااٞ جتااارتٍٔ، غااا أُٔااٍ أج واا٘ا تِفٚااةٓا حتااٟ تااتٌلّ اذتلً٘ااٞ ًااّ    

اهت٘ؼى إىل حى ٓةٖ اهقفٚٞ، ٗعواٟ اهصٚاشاٚني ًاداٗهتٍٔ، ٗمل ٙقتؽار اهِعااط      

فقاد  . (1)ٗفصااد اجندارٝ اهعثٌاُٚاٞ عواٟ لارابوض     اه٘لين ـاد األلٌااا اجنٙطاهٚاٞ،   

كاااْ ِٓااان ُعاااط مماثااى يف ًدِٙااٞ ارتٌااض، حٚااث عقااد امل٘الِااْ٘ اجتٌاعااًا شااِٞ   

َ حفاارٖ ًِاادٗب٘ هٚبٚااا يف زتوااض املبع٘ثاااْ اهعثٌاااُٛ، ٗكااةهم يف ًدِٙااٞ      1909

 ًؽراتٞ ٗشر  ٗزهتني ًٗص تٞ.

اهع قاٞ ًاع )بِام     ٗقد اختة اجملتٌعاْ٘ يف ًدِٙاٞ ارتٌاض قارارًا ٙقفاٛ بقطاع      

ٗاهت٘قاا  عااّ بٚااع األراـااٛ هوبِاام، ٗأ ااة اهقاارٗض ًِاإ، ًٗقالعااٞ    (2)رًٗااا(

 ط٘ط اهبا٘ا ر اجنٙطاهٚاٞ اهعاًواٞ يف هٚبٚاا، ٗقادًت قارارا  املا  ر إىل املتؽارا         

اهعثٌاُٛ يف ارتٌاض، ٗأرشاوت ُصافًا ًِإ إىل اهؽاخ  األٗرٗبٚاٞ هِعارٓا عواٟ         

ٚاة اهقارارا  املِبثقاٞ عواٟ املا  ر، ًٗطاهباٞ       أعٌدتٔا، كٌا ظلوت دتِٞ ملراقباٞ تِف 

اهدٗهاااٞ اهعثٌاُٚاااٞ بتقاهاااٞ اهااا٘اهٛ اهعثٌااااُٛ ٗاشاااتبداهٕ، ٗقاااد اشاااتجابت اهدٗهاااٞ  

اهعثٌاُٚااٞ، ٗاشااتبدهتٕ فعااً  باملعااا إباارآٍٚ باظااا اهااةٜ كاااْ ًعارـااًا هتؽاارفا    

                                                 
اجنٙطاااهٛ   وٚفااٞ ستٌااد اهاادٗٙيب، األٗـاااا اهعصاالرٙٞ يف لاارابوض اهرياارب قبٚااى اصحاات ي         (1)

 .42، ؿ1999َ(، ًِع٘را  ًركس جٔاد اهوٚبٚني، لرابوض هٚبٚا، 1881-1911)
 .121، ؿ1958ستٌد ف اد ظلرٜ: اهصِ٘شٚٞ دّٙ ٗدٗهٞ، دار اهفلر اهعربٛ، اهقآرٝ،   (2)
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اجنٙطاهٚني، ٗقاَ إبرآٍٚ أدٍٓ باظاا ب٘ـاع عادٝ إجارا١ا  ـاد شٚاشاٞ اهتريورياى        

 ٙطاهٛ، ٗكاْ ًّ بِٚٔا:اجن

ًِاااع فااارا بِااام رًٗاااا ًاااّ إ اااراج اذتجاااارٝ األثرٙاااٞ ًاااّ لااارابوض     -1

 .(1)ٗج٘ارٓا

 ًطاهبٞ امل٘الِني باصخنراط يف ادتِدٙٞ. -2

 اهعرٗا يف حتؽني اذتدٗد اهريربٚٞ ٗادتِ٘بٚٞ. -3

ـاارٗرٝ ٗـااع  اارا٢  حربٚااٞ هوٌِااال  اهاا  تؽااو  ذتعااد اهقاا٘ا        -4

 ٗاهدفاا عِٔا.

 .(2)ٞ بترشاي األشوخٞ ٗاهة اٝ إىل هٚبٚا مل٘اجٔٞ اجنٙطاهٚنياملطاهب -5

غااا أْ اذتلً٘ااٞ اهعثٌاُٚااٞ مل تٔااتٍ مبطاهااب اهوٚبااٚني ٗأٌٓوتٔااا، رت٘فٔااا ًااّ 

اُتعااار املعارـااٞ ـاادٓا، األًاار اهااةٜ جعواأا تصااآٍ يف اعتاادا١ اجنٙطاااهٚني عوااٟ 

اصشااتعداد هٚبٚااا، ٗقااد ت٘اؼااوت ًطاهبااٞ اهسعٌااا١ ٗاألعٚاااْ اهاا٘لِٚني بفاارٗرٝ      

ْ اهدٗهاٞ  األشاوخٞ ٗاملعادا  اذتربٚاٞ، حتاٟ إ     مل٘اجٔٞ اهق٘ا  اجنٙطاهٚاٞ، ٗجواب  

اهعثٌاُٚااٞ اشااتجابت يف آ اار ذتظااٞ، ٗأرشااوت اهبااا رٝ أدرُااٞ ستٌوااٞ باألشااوخٞ       

َ، ٗأفرغتٔاااا اهصاااوطا  21/9/1911ٗاهاااة ا٢ر ٗاملااا ْ إىل هٚبٚاااا، ٗ هااام يف  

اجنٙطاهٚاٞ  رٙعاٞ ـاٌّ اذتجااج    اهعثٌاُٚاٞ يف ًدِٙاٞ لارابوض، فاختاةتٔا اهصااوطا      

َ، ٗأذتقتإ بااتع ْ  29/9/1911اها  ـاٌِتٔا يف قارار اجنُااةار اهاةٜ قدًتإ يف      

 .(3)اذترب عوٟ تركٚا يف هٚبٚا

                                                 
   .284ؿ ،1970اهطآر اهساٜٗ ، ٗصٝ لرابوض ، دار اهفت  هوِعر، باٗ ، (3)

اىل ًااّ ٗ(، فخ٘آااا ًاارا شااوٞ 37دار ادف٘رااا  اهتاررنٚااٞ، ًواا  إباارآٍٚ باظااا، ٗثٚقااٞ رقااٍ ) (1)

لرابوض إىل اآلشتاُٞ، ٙطاهب اذتلً٘ٞ اهعثٌاُٚٞ باه٘ق٘ا يف ٗجٕ اهتريورياى اجنٙطااهٛ، ً ر اٞ يف    

   َ، لرابوض، هٚبٚا.13/7/1910
(3) b. Girad "La Tripoli Tania" au Regence de Tripoli, 1899, p. 11  
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 تطور الوعي أثناء فرتة االحتالل اإليطالي: -2

ـاارٗرٝ إىل ًٗااا ٙااثا اصٓتٌاااَ ِٓااا ٓاا٘ ًااد٠ ااا٘ اهاا٘عٛ اهعااعيب ٗتطاا٘رٖ    

عوااٟ  هاام، فاااهوٚبْٚ٘ مل ٙلُ٘اا٘ا ٙعوٌااْ٘ مب٘عااد ً٘اجٔااٞ اجنٙطاااهٚني ٗحرؼاأٍ 

ْْ زت١ٛ اجنٙطاهٚني هريسٗ ب دٍٓ، غاا أُٔاٍ كااُ٘ا ٙت٘قعاْ٘  هام،       ظاآدٗا   ًٗاا إ

حت ااٟ اهصاافّ اذتربٚااٞ اجنٙطاهٚااٞ تقاارتب ًااّ اهصاااحى يف املاادْ اهصاااحوٚٞ يف اهبداٙااٞ  

اشتعدٗا هوٌ٘اجٔٞ، ٗاه٘اـ  أٍُٔ مل ذنتو٘ا ًدِٙاٞ ٗاحادٝ يف اهبداٙاٞ إص ٗٗاجإ     

اهوٚبٚااْ٘ ٓااةا اصحاات ي بلااى قاا٘ٝ ٗـااراٗٝ ابتاادا١ ًااّ ًدِٙااٞ لاارابوض ثااٍ ًدِٙااٞ  

ارتٌااض ٗبِريااازٜ ٗلااوق، ٗدرُااٞ، ٗكااةهم زٗارٝ ٗب٘كٌاااػ، ًٗؽااراتٕ يف       

لّ اجنٙطاهْٚ٘ ًّ َ، ٗقد اشتٌر  امل٘اجٔٞ اهفعوٚٞ، ٗمل ٙت1912ًٌصتٔى شِٞ 

إحراز أٜ تقدَ حتٟ اُصاخبت اهقا٘ا  اهعثٌاُٚاٞ اها  شاآٌت يف تلاّ٘ٙ حركاٞ        

املقاًٗٞ يف املدْ اهوٚبٚٞ اه  تعرـت ه حت ي يف اهبداٙٞ، ًٗا ٙثا اصٓتٌااَ أكثار   

ْ اهوٚبٚني مل ٙلُ٘٘ا إأْ اُصخاب األتران بعد ًعآدٝ اٗظٛ ه٘زاْ كاْ ًفاج٣ًا إ  

 أثار   َ، ٗقاد  18/10/1912املعآدٝ إص عِدًا بادأ تِفٚاةٓا يف   عوٟ عوٍ ببِ٘د 

ْ ٙعرفاا٘ا كٚاا  ٙتؽاارفْ٘ يف  هاام حتااٟ إ كااثاًا يف ُفاا٘ط اهسعٌااا١ اهوٚبااٚني، ٗمل

بعفٍٔ فّلر يف اصشتص َ، ٗاهعٌى عوٟ املطاهبٞ باصشتق ي، ٗتطبٚ  ًا جاا١ يف  

      ٗ رأٗا أُاإ دلااّ  املعآاادٝ: بااأْ اهصااوطاْ اهعثٌاااُٛ ًااِخٍٔ اصشااتق ي اهااةاتٛ 

اصشتفادٝ ًِٕ، غا أْ اجنٙطاهٚني مل ٙ٘اؼو٘ا املفاٗـا  اه  بدأٗٓا ًعٍٔ شا٘ا١  

يف غرب اهب د أٗ ظارقٔا إـاافٞ إىل ظاع٘ر اهسعٌاا١ اها٘لِٚني بعادَ جاد٠ٗ ٓاةٖ         

ر ًعظٌٔااٍ ً٘اؼااوٞ املقاًٗااٞ ٗادتٔاااد حتااٟ اهِٔاٙااٞ، ٗقااد ازداد    قاار فاملفاٗـااا  

ً٘اجٔٞ اجنٙطااهٚني بعاد اعتادا٢ٍٔ عواٟ اهاب د،       اه٘عٛ اهصٚاشٛ اهععيب بفرٗرٝ

ٗ ٚس يف ًد٠ اصشتجابٞ اهعارًاٞ اها  رٔار  باني اجملآادّٙ يف املعصالرا  اها         

أُع٣ت ح٘ي املادْ اها  احتوات يف املرحواٞ األٗىل باهتعااْٗ ًاع اهفاباط ٗادتِا٘د         

اهعثٌاااُٚني، ٗ هاام يف ًعصاالر شاا٘اُٛ بِٚااادَ، ٗقؽاار بااّ غعااا حاا٘ي ًدِٙااٞ        
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وض، ًٗعصاالر املرقااب حاا٘ي ًدِٙااٞ ارتٌااض، ًٗعصاالر بِِٚااٞ حاا٘ي ًدِٙااٞ   لااراب

بِريازٜ، ٗاهظٔر اذتٌر ٗعني بًِ٘ؽ٘ر ح٘ي ًدِٙٞ درُٞ، ًٗعصالر املادٗر حا٘ي    

 .(1)لوق، ًٗعصلر ب٘كٌاػ ح٘ي ب٘كٌاػ ٗشٚدٜ شعٚد ثٍ زهطّ

اهارٗ  اه٘لِٚاٞ    تّ٘قاد ٗكاْ اهصبب املباظر هتط٘ا امل٘الِني يف حركٞ ادتٔااد،  

ٗإقِاعٍٔ بإُٔ ص ًفر ًاّ ً٘اجٔاٞ اهعادٗ اهاةٜ رنتوا  عأٍِ دِٙاًا ٗثقافاٞ،          بٍِٚٔ

 ٗواُب اهع٘اًى األ ر٠ اه  كاْ ًّ بِٚٔا:

 اهدع٘ٝ هوجٔاد، ٗحرؿ اهسعٌا١ اه٘لِٚني عوٟ  هم. -1

 آتٌاَ اهعرب ٗاملصوٌني اركٞ املقاًٗٞ اهوٚبٚٞ ـد اجنٙطاهٚني. -2

اهعثٌاُٚااٞ، ٗع قااٞ اهوٚبااٚني ٗبقٚااٞ   ع قااٞ اهعاارب ٗاملصااوٌني باهدٗهااٞ    -3

 اهعرب بٔا أٙفًا.

أثاار ادتاُااب اجنع ًااٛ يف تسكٚااٞ اهاارٗ  اه٘لِٚااٞ، ٗ هاام بتثااارٝ اهاارأٜ  -4

 اهعاَ.

ص ُرٙااد يف ٓااةا اهبخااث لاار  أظاالاي املقاًٗااٞ ًااّ ج٘اُبٔااا املفتوفااٞ، ٗإاااا  

جٔٞ ٙت٘جب عوِٚا أْ ُعرا أْ اه٘عٛ ازداد ٗتط٘ر تط٘رًا ًوخ٘رًا، ًّ حٚث اه٘

 اهعٌوٚٞ.

فاهادٗر اهصٚاشااٛ أثِاا١ اهعٔااد اهعثٌااُٛ كاااْ ًرتبطاًا باهدٗهااٞ اهعثٌاُٚااٞ، ٗمل     

ٙلاااّ اهوٚبٚاااْ٘ دولاااْ٘ اصشاااتق هٚٞ يف ادتاُاااب اهتِفٚاااةٜ ٗاهعصااالرٜ، فلااااُ٘ا 

ٙعتوْٗ ادتاُب اهعثٌاُٛ غا ًِع٘د هدٍٙٔ خب ا اهريسٗ اجنٙطاهٛ اهةٜ أؼابخت  

 .(2)ٔافٕٚ املقاًٗٞ ـرٗرٝ حتٌٚٞ صبد ًِ

                                                 
َ، ًركاس  1912-1911ًؽطفٟ حاًد رحً٘ٞ: املقاًٗٞ اهوٚبٚٞ اهرتكٚٞ ـد اهرياسٗ اجنٙطااهٛ     (1)

 .113َ، ؿ1988جٔاد اهوٚبٚني هودراشا  اهتاررنٚٞ، لرابوض، هٚبٚا، 
(2) A. J. Cachio. Libya Uunder the Second Ottoman Occup Occupation 1835-

1911, Government Press, Tripoli, p. 87.  
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ٗقد اُطو  اهوٚبْٚ٘ ه خنراط فٚٔا اٌاط ًِقطع اهِظا ألْ  هم اعتو ظارفًا  

يف اهدفاا عّ األرض ٗاهعرض ٗاهدّٙ ص ِٙلرٖ أحد بى ُٙلَّرَ فاعوٕ، ًٗاا جار٠   

أثِا١ اذتلٍ اهعثٌاُٛ ًّ ُعالا  ًِآفٞ هِظااَ اذتلاٍ، دي عواٟ تطا٘ر اها٘عٛ      

ُٔاٍ اشاتعدٗا   فج اهعع٘ر باه٘لِٚاٞ، حتاٟ إ  ٚيب، ُٗاهصٚاشٛ بني أفراد اجملتٌع اهو

هوٌ٘اجٔٞ عِدًا بدأ اهريسٗ اجنٙطااهٛ هوٚبٚاا ٗ هام بااخنرالٍٔ يف املعصالرا  اها        

 تأشصت ح٘ي املدْ ادتوٞ ًّ قبى اهق٘ا  اجنٙطاهٚٞ اهريازٙٞ.

ٗاملتتبااع ذتركااٞ املقاًٗااٞ ٙوٌااض  هاام ب٘ـاا٘ ، ٗٙتأكااد ًااّ ازدٙاااد اهاا٘عٛ    

بٚني هوٌ٘اجٔٞ ٗاهتفخٚٞ. ٗأْ  هام مل ذنادب عف٘ٙاًا    اهصٚاشٛ بصبب اشتعداد اهوٚ

بقدر ًا  ات هإ ًاّ إثاارٝ يف دعا٘ٝ اهوٚباٚني هوجٔااد. اجنثاارٝ اها  اتٔاا اهفارٗرٝ            

اهعصلرٙٞ ادٚطاٞ بااهب د ًِاة اهبداٙاٞ، فاهرتاكٌاا  اهثقافٚاٞ ٗاألحاداب املت حقاٞ         

رٝ امل٘الِني هؽاِع  اه  لرأ  عوٟ اجملتٌع اهوٚيب كاُت قد شآٌت بدٗرٓا يف إثا

 ًا عرا اركٞ املقاًٗٞ اهوٚبٚٞ ـد اهريسٗ اجنٙطاهٛ.  

 مرحلة الكفاح املسلح ضد اإليطالوني: -3

برز  يف ٓةٖ املرحوٞ ًقً٘ا  اه٘عٛ اهصٚاشٛ يف ادتاُب اه٘لين ًّ  ا ي  

اهعع٘ر بأْ إٙطاهٚا دٗهٞ اشاتعٌارٙٞ ٗأجِبٚاٞ، ٗرنعاٟ ارتفا٘ا ،اا هعادٝ ع٘اًاى        

تص َ بدْٗ ًاور، ٗغاا ًقبا٘ي، ٗفاارق اهادّٙ ٗاهورياٞ ٗاصُتٌاا١        أٌٓٔا: إُٔ اش

اهقااً٘ٛ، ٗاذتااث ٗاهتخاارٙ  عوااٟ اهتطاا٘ا يف ً٘اجٔااٞ اجنٙطاااهٚني ًٌٔااا كاُاات     

 اهظرٗا.

ٗقد اتفخت ٗشا٢ى اه٘عٛ اهصٚاشٛ أكثر باعتٌادٓا عوٟ اه٘ازا اهدٙين ًٗا 

دٙث اهِبااٜ٘ تفاإٌِ يف اهاادع٘ٝ هوجٔاااد مبااا جااا١ يف اهقاارآْ اهلاارٍٙ ٗاهصااِٞ ٗاذتاا   

اهعرٙ ، ًٗا جا١ يف امل٘اق  اهعربٚٞ اجنشا ًٚٞ عاو اهتاارٙخ كااْ كافٚاًا ملاا دلاّ        

 تأكٚدٖ واُب ًا قاَ بٕ ادرـْ٘ عوٟ ادتٔاد.
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فاهدع٘ٝ هةهم   ي املرحوٞ األٗىل اه  ًار  بٔاا حركاٞ املقاًٗاٞ أٗجاد       

رُا  هم مباا جار٠   املقً٘ا  اه  اعتٌد  عوٚٔا، ًٗلِتٔا ًّ اصشتٌرار، ٗإ ا قا

يف اهعٔد اهعثٌاُٛ، فتُِا ُوٌض تباًِٙا ٗاـخًا بٌِٚٔا. فاهعٔد اهعثٌااُٛ رنتوا  عاّ    

اهريااسٗ اجنٙطاااهٛ ًااّ حٚااث لبٚعااٞ اهع قااا  بااني اهعثٌاااُٚني ٗاهوٚبااٚني اهااةّٙ كاااْ  

باني اهوٚباٚني ٗاجنٙطااهٚني إىل     ًفقا٘دٝت طٍٔ بٍٔ اهادّٙ اجنشا ًٛ، توام اذتوقاٞ     ٙرب

اهع قااا  اصجتٌاعٚااٞ، ٗٓااةا أًاار باادٙٔٛ ص ذنتاااج إىل ُقاااػ   جاُااب اصُتٌااا١ ٗ

مل ٙفلارٗا يف أُٔاٍ   اصشتٚ ١ عوٟ اهب د اهوٚبٚاٞ،   فاجنٙطاهْٚ٘ اهةّٙ جا١ٗا بقؽد

غااٖ، هاةهم مل   غربا١ ًّ مجٚع اهِا٘احٛ، شا٘ا١ ًاّ جاُاب اهادّٙ أٗ اهورياٞ أٗ       

ٍ    ٙقبؤٍ اهوٚبٚاْ٘ ٗأ  مل ٙا ثر يف غآاٍ ًاّ     ْ بعفأٍ اُفاٍ إهاٍٚٔ، ٗأْ دتا١٘ٓ

أفراد اجملتٌع اهوٚيب، ٗمما أثر يف تدٓ٘ر اهع قا  بني اهوٚبٚني ٗاجنٙطاهٚني ًا قاَ بإ  

اجنٙطاااهْٚ٘ ًااّ أعٌاااي ـاادٍٓ كاهصااجّ، ٗاهقتااى ٗاهِفااٛ إىل ادتااسر اجنٙطاهٚااٞ،  

 ٗ هم زاد ًّ ُف٘ر اهوٚبٚني ًّ اجنٙطاهٚني يف املرحوٞ األٗىل ًّ املقاًٗٞ.

ٛ اهصٚاشٛ ًِخاٟ ًتٌٚاسًا هسٙاادٝ املقً٘اا  اها  شاآٌت فٚإ        ٗقد أ ة اه٘ع

عوٟ اعتبار أْ اجنٙطاهٚني  ادٗا يف اهفتم باهوٚبٚني، إـافٞ إىل  هام أْ اهعثٌااُٚني   

شااآٌ٘ا فٚٔااا باعتبااارٍٓ ذنلٌااْ٘ اهااب د، فلٚاا  ِٙاادفع اهوٚبٚااْ٘ جتاااٖ ادتاُااب     

ي املرحواٞ األٗىل  اجنٙطاهٛ ٗٙرتكْ٘ دٗرٍٓ يف ادتٔاد؟ ًٗا حدب ًّ ًعارن  ا  

املِاٗظاا  املتعاددٝ دهٚاى قاالع عواٟ       إـاافٞ إىل ًعركاٞ   65اه  بوريات أكثار ًاّ    

 .(1) هم بلى ًا يف اهلوٌٞ ًّ ًعِٟ

ِٗٓااان عاًااى ًٔااٍ يف حركااٞ املقاًٗااٞ جتوااٟ يف ُٔاٙااٞ املرحوااٞ األٗىل أٜ بعااد 

ٓا٘ تطا٘ر اها٘عٛ اهصٚاشاٛ باني اهوٚباٚني،        18/10/1912ًعآدٝ أٗظٛ ها٘زاْ  

                                                 
ؼ   اهدّٙ حصّ اهص٘رٜ: ا٘ب ٗدراشا  يف تارٙخ ادتٔاد اهواٚيب، ًركاس جٔااد اهوٚباٚني،       (1)

 .345لرابوض هٚبٚا، ؿ
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ٚااس  فٚاإ اهعفؽااٚٞ اهوٚبٚااٞ، ٗباارز يف اعتٌاااد اهوٚبااٚني عوااٟ أُفصاأٍ يف غاارب   ٗ 

اهااب د ٗ ظاارقٔا، إ  حقاا  فٚاإ اهوٚبٚااْ٘ بعاا  اصُتؽااارا  يف كااى ًااّ ًعركااٞ      

يف ادتباى اهريرباٛ ًٗعركاٞ شاٚدٜ كارٍٙ اهقربااا قارب         1913آ ار  23جِدٗباٞ يف  

اجملآادّٙ مل٘اؼاوٞ    . ٗرد  املقاًٗاٞ، ٗأعٚاد جتٌٚاع   1913أٙاار   16ًدِٙٞ درُٞ يف 

 ادتٔاد عوٟ ل٘ي ٗعرض شاحا  ادتٔاد قرب اهصاحى اهوٚيب.

ًّٗ ُتا٢ج تط٘ر اه٘عٛ اهصٚاشٛ أٙفاًا بارٗز بعا  اهسعاًاا  اه٘لِٚاٞ اها        

أد  دٗرًا ٓاًًا يف حركٞ ادتٔاد اهوٚيب كاْ ًّ بٍِٚٔ: اهعاٚخ شاوٌٚاْ اهباارُٗٛ،    

ا، أ اد املارٙ ، شاٚ     ٗرًفاْ اهص٘ذنوٛ، أ د اهعرٙ ، عباد اهاِيب باارت   

اهِؽر عبد ادتوٚى، ؼفٛ اهدّٙ اهصِ٘شٛ، ستٌد ش٘ا ادٌ٘دٜ، ستٌد عبد اهلل 

 .(1)اهب٘شٚفٛ ٗغآٍ، ٗقد حتركت ٓةٖ اهسعاًا  ًتسعٌٞ حركٞ ادتٔاد

 مرحلة النشاط السواسي:   -4

َ(، ٗ هام  1918-1914 ٚس  ٓةٖ املرحوٞ أثِا١ اذتارب اهعاملٚاٞ األٗىل )  

هوٚبْٚ٘ اصُتؽارا  اهصاحقٞ عوٟ اهقا٘ا  اجنٙطاهٚاٞ يف ظارق اهاب د     عِدًا حق  ا

ٗغربٔا ًّ ًعركاٞ قاآرٝ مبدِٙاٞ شابٔا إىل هقاّ عٌاراْ إىل اهقرـاابٚٞ إىل املعاارن         

اه   اـٔا أ د اهعرٙ  ـد اجنٙطاهٚني يف هٚبٚا، فقد كااْ ،اةٖ املعاارن األثار     

اط اهصٚاشاٛ باني اجملآادّٙ    اهلبا يف تلّ٘ٙ جبٔا  ٗلِٚٞ عصالرٙٞ  ٚاس  باهِعا   

ٗاجنٙطاااهٚني بعقااد املفاٗـااا  اهاا   اات بااني زعٌااا١ اجملآاادّٙ ٗاجنٙطاااهٚني يف       

لرابوض  ؽ٘ؼًا بعد اُتٔا١ اذترب اهعاملٚٞ األٗىل، ًٗا  ر اهؽاو  بباارٙض شاِٞ     

1919َ(2). 

 

                                                 
 .50أ د زارَ: كٛ ص ٙفٚع اهتارٙخ، ًةكرا ، ؿ  (1)

 املقاًٗٞ اهوٚبٚٞ، رشاهٞ دكت٘راٖ مل تِعر.ًؽطفٟ حاًد رحً٘ٞ: اهتفاًّ اهعربٛ ًع   (2)
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أًااا يف اهعاارق ًااّ اهااب د فقااد باارز أ ااد اهعاارٙ  اهااةٜ قاااد اجملآاادّٙ،       

ُٓسَ. ٗحارب اجنلوٚس  يف ًؽر، غا إُٔ 

أًااا يف غاارب اهااب د فقااد ُظااٍ زعٌااا١ اجملآاادّٙ أُفصاأٍ، ٗظاالو٘ا قاارار     ٗ

َ غاااا أْ 1918ادتٌٔ٘رٙاااٞ اهطرابوصاااٚٞ اهاااةٜ أعوِاااٖ٘ يف ًااا  ر ًصااا تٞ شاااِٞ   

ادتٌٔ٘رٙااٞ اهطرابوصااٚٞ مل تاار اهفاا١٘ هظاارٗا شٚاشااٚٞ ًتعااددٝ شاا٘ا١ ًااّ ادتاُااب  

 اه٘لين أٗ ًّ ادتاُب اجنٙطاهٛ.

ٗٙعتو أْ تِظٍٚ اهوٚبٚني ألٗـاعٍٔ اهدا وٚٞ ًّ أجى امل  را  ٗاملفاٗـا  

ًع اجنٙطاهٚني ٙعتو ُتاج اه٘عٛ اهصٚاشٛ، ٗكاْ ًاّ بِٚٔاا ًا  ر اهعسٙسٙاٞ ٗجبٔاٞ      

اجنؼاا   املركسٙااٞ ًٗاا  ر غرٙاااْ، ٗاهصااعٛ ٗرا١ رأب اهؽاادا بااني اجملآاادّٙ        

شا٘اُٛ بِٚاادَ، ثاٍ ًا  ر شار        اهوٚبٚني، ٗقد ت٘اؼى اهِعاط اهصٚاشٛ يف ًا  ر 

َ ٗغااٖ، ٗقاد شااعد  هام عواٟ      1922َ، ٗيف فِادق اهعارٙ  شاِٞ    1912شِٞ 

ت٘اؼى املقاًٗٞ، ٗكاْ ًا شآٍ يف ُعاط اجملآدّٙ أكثار اهِعااط اهصٚاشاٛ اهاةٜ     

قاَ بٕ اهوٚبْٚ٘ اهةّٙ ٓاجرٗا إىل تاُ٘ض ًٗؽار ًثاى: مجعٚاٞ اهادفاا اهطرابوصاٛ       

بعااد بعااا اهصااعداٜٗ يف شاا٘رٙا، ٗمجعٚااٞ اهاا٘داد       اهوقاااٜٗ اهاا  قادٓااا فٌٚااا   

اهطرابوصااٚٞ يف تااُ٘ض اهاا  قادٓااا أ ااد زارَ، ٗستٌااد حصااّ املعاااٜ، ٗت٘اؼااى  

اهِعاااط اهصٚاشااٛ بااني اهوٚبااٚني، ٗعٌواا٘ا عوااٟ تِظااٍٚ أُفصاأٍ مل٘اجٔااٞ اهِعاااط     

 اه  ٓاجرٗا إهٚٔا.يف األًاكّ ٍٔ يف اهب د ٗاجنٙطاهٛ اهصٚاشٛ اهةٜ كاْ ٙ حق

 رحلة النشاط السواسي واملفاوضات من أجل االستقالل:م -5

 ٚااس اهِعاااط اهصٚاشااٛ يف ٓااةٖ املرحوااٞ بااني املٔاااجرّٙ اهوٚبااٚني، إ  باادأ ٓااةا   

 اهِعاط يف اهب د اهعربٚٞ كص٘رٙا، ًٗؽر، ٗتُ٘ض.

ففٛ ش٘رٙا ظلوت مجعٚاٞ اهادفاا اهطرابوصاٛ اهوقااٜٗ، ٗيف تاُ٘ض ظالى       

وصٛ. كٌاا ظالوت يف ًؽار مجعٚاٞ عٌار املفتاار،       املٔاجرْٗ مجعٚٞ اه٘داد اهطراب
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ٗ هاام هواادفاا عااّ حقاا٘ق اهوٚبااٚني ٗاهتؽاادٜ هاٙطاااهٚني يف ارتااارج عااّ لرٙاا    

 .(1)اهؽخ  اهؽادرٝ يف توم األقطار

َ( 1943-1939ٗقد تط٘ر اهِعاط اهصٚاشاٛ بعاد اذتارب اهعاملٚاٞ اهثاُٚاٞ )     

اُبٚٞ، ٗاه  شت ثر عوٟ بني اهسعٌا١ اه٘لِٚني غا أٍُٔ كاُ٘ا رنعْ٘ ارت فا  ادت

قفٚتٍٔ اه٘لِٚٞ، ألْ اهؽراا اهدٗهٛ كاْ عوٟ أظدٖ يف تقصٍٚ تركاٞ اذتارب باني    

 اهدٗي املِتؽرٝ فٚٔا.

ٗعوٟ اهرغٍ ًّ اهظرٗا املتعددٝ اها  حوات بااهوٚبٚني أثِاا١ اذتارب اهعاملٚاٞ       

فقاد  اهثاُٚٞ ٗبعادٓا مل تا ثر كاثاًا يف ٗحادٝ اهؽا  اها٘لين باني اهسعٌاا١ شاوبًٚا،          

ت٘حٚاد ًطااهبٍٔ.   بقٚت هٚبٚا ً٘حدٝ، ٗاجتٔد قادٝ اهب د يف إًلاُٚٞ اصشتفادٝ ًّ 

رغٍ ستاٗهٞ اجنٙطااهٚني يف اصشاتق ي بطارابوض، ٗاهفرُصاٚني اصشاتق ي بفاساْ،       

 .(2)ٗبقا١ اجنلوٚس يف برقٞ

هقد فعوت ٓةٖ املعارٙع اصشتعٌارٙٞ ٗبقٚت اهب د ً٘حدٝ حتت راٙٞ ٗاحادٝ  

اهٚااَ٘، ٗكاااْ تطاا٘ر اهاا٘عٛ اهصٚاشااٛ قااد شاااعد اهوٚبااٚني عوااٟ ت٘حٚااد    كٌااا ٓاا٘ 

جٔاا٘دٍٓ يف املطاهبااٞ باااهتفوؾ ًااّ اصشااتعٌار، ٗكاُاات هٚبٚااا يف ًقدًااٞ اهااب د     

َ، ٗاُادفع اهعارب   1945اهعربٚٞ اها  ت٘هتٔاا ادتاًعاٞ اهعربٚاٞ ًِاة تأشٚصأا شاِٞ        

ٚاع املصات٘ٙا ،   حِٚٔا يف ًطاهبٞ اهارأٜ اهعااَ اهادٗهٛ ملِخٔاا اصشاتق ي عواٟ مج      

ٗإْ كاْ ٓاةا اصشاتق ي ُاقؽاًا ًاّ حٚاث اذترٙاٞ صرتبالإ باهادٗي اصشاتعٌارٙٞ          

 .(3)برٙطاُٚا ٗفرُصا، ٗكةهم إٙطاهٚا هلِٕ كاْ  ط٘ٝ عوٟ اهدرب
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شاا ًٛ ًااع حركااٞ  هقااد  ٚااس اهاا٘عٛ اهصٚاشااٛ يف جتوااٛ اهتفاااًّ اهعربااٛ اجن  

املقاًٗٞ ًاّ  ا ي ًاا اتفا  يف  هام ًاّ ج٘اُاب ٓاةا اهتفااًّ فعِادًا اعتاد٠            

اجنٙطاااهْٚ٘ عوااٟ املاادْ اهوٚبٚااٞ، ُٗظااٍ اهوٚبٚااْ٘ حركااٞ ادتٔاااد ـااد املصااتعٌرّٙ      

اجنٙطااااهٚني، ٗجتواااٟ  هااام يف املعاااارن اهااا   اـااأا اهوٚبٚاااْ٘ بعاااد جتٌعٔاااٍ يف  

ق ظرقًا حتٟ ب٘كٌاػ غربًا ًارٗرًا  املعصلرا  اه٘لِٚٞ عوٟ ل٘ي اهصاحى ًّ لو

بدرُااٞ ٗبِريااازٜ ٗارتٌااض، ٗلاارابوض ثااٍ ب٘كٌاااػ ٗكااةهم ًؽااراتٞ، ٗكاُاات    

ُتٚجٞ اصشتجابٞ اهعارًٞ اه  ملصت ًّ  هم أْ حتٌض اهعرب ٗاملصوٌْ٘ ملصااُدٝ  

اهوٚبٚني يف كفاحٍٔ املصو ، ٗت٘اؼى ٓةا اهتفاًّ بأظلاهٕ املفتوفاٞ، عصالرًٙا،   

 هام ٗاـاخًا يف أكثار     ٗتأكَّاد  ًٙا، ٗكةهم إع ًٚاًا، ٗٗجاداًُٚا.   ٗاقتؽادًٙا، ًٗعِ٘

ًااّ جاُااب، ٗيف أكثاار ًااّ بوااد، ٗأكثاار ًااّ ٗقاات ٗأكثاار ًااّ ً٘قاا ، ٗصبااد أْ  

ُصتعرض لر  ا٘ ج ًّ  هم. ملاا كاُات اهصاوطٞ يف هٚبٚاا تابعاٞ هودٗهاٞ اهعثٌاُٚاٞ        

اهتفااًّ  َ قبٚى ًعآادٝ اٗظاٛ ها٘زاْ، فقاد ارتاب       1912تبعٚٞ ًباظرٝ حتٟ شِٞ

اجنشاا ًٛ يف ادتاُااب اصقتؽااادٜ ًااع املقاًٗااٞ اهوٚبٚااٞ، غااا أُاإ ارتااب   اااا اهعربااٛ 

باهدٗهااٞ اهعثٌاُٚااٞ، ٗباهقٚااادٝ املعاارتكٞ بااني زعٌااا١ اجملآاادّٙ ٗاهفااباط األتااران،  

ل٘اي املدٝ املعُِ٘ٞ   ي ٗج٘دٍٓ يف هٚبٚاا، فقاد جاا١  املصااعدا  يف أكثار ًاّ       

ٚاٞ هوبا٘ا ر   ُتٚجٞ تؽادٜ اهصافّ اذتربٚاٞ اجنٙطاه   ًلاْ، ٗكاُت تأتٛ بطرق ؼعبٞ 

ِقااى بٔااا اهدٗهااٞ اهعثٌاُٚااٞ اهصااوع إىل اجملآاادّٙ شاارًا، ٗقااد اهتجارٙااٞ اهاا  كاُاات ت

تعرـت أكثر ًّ با رٝ ،ةا اصعتادا١ اجنٙطااهٛ ًثاى )ًِ ٘باٞ ٗقرلااج( اهصافِٚتني       

آاا  اهفرُصٚتني عِدًا قدًتا عاّ لرٙقٔاا، ٗقبفات عوٚٔاا اهصافّ اجنٙطاهٚاٞ، ٗغ      

 ًّ اهصفّ.

أًااا عااّ ادتاُااب اهؽااخٛ فقااد قاادًت إىل هٚبٚااا أكثاار ًااّ بعثااٞ ؼااخٚٞ عربٚااٞ  

ٗأجِبٚااٞ ٗكاااْ ًااّ بِٚٔااا بعثااٞ ا،اا ي األ اار اهعثٌاااُٛ أٗ بعثااٞ ا،اا ي األ اار   

املؽاارٙٞ اهاا  ًُ٘تٔااا ٗاهاادٝ األًااا عٌاار لاا٘ط، ٗـااٌت اهعدٙااد ًااّ املعاادا      
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ٙاا  اهصااوَ٘ ًااّ اهعاارق،   اهؽااخٚٞ ٗاأللبااا١ ٗاملٌرـااني، ٗقااد د واات عااّ لر   

 .(1)ٗقؽد  لوق ثٍ ًعصلر اجملآدّٙ ح٘ي درُٞ

ٗقااد ٗؼااوت املصاااعدا  املادٙااٞ ًااّ ًؽاار، ٗتااُ٘ض، ٗجااسر ً٘رظااٚ٘ط،  

ٗا،ِااد ٗاهباكصااتاْ، ٗزلبااار، ٗبااِري دٙغ، ٗٓااُ٘ج كااُ٘ج، ٗجِاا٘ب أفرٙقٚااا، 

 ٗغآا ًّ بوداْ اهعامل.

غااا أُاإ  ٚااس  ،ٙت٘اؼااىٗقااد أثاار ادتاُااب اصقتؽااادٜ تااأثاًا حصااًِا، ٗإْ مل  

بتسٗٙااد اجملآاادّٙ بااامل ْ ٗاألشااوخٞ ٗاألًاا٘اي اهاا  ٗرد  ًااّ اهبوااداْ اهعربٚااٞ      

ظلوت دتاْ يف بع  اهبوداْ اجنشا ًٚٞ دتٌاع املصااعدا ،     كةهمٗاجنش ًٚٞ، 

ٗأرشوت إىل هٚبٚا، رتساُٞ اهدٗهٞ اهعثٌاُٚٞ، ٗ هم عّ لرٙا  اهقِؽاوٚا  اهرتكٚاٞ    

ع٘اؼااااٍ اآلشااااٚ٘ٙٞ ٗاألٗرٗبٚااااٞ، ٗغآااااا، ٗاًااااتأل  املعتٌاااادٝ يف ارتااااارج باه

ًعصااالرا  اجملآااادّٙ يف ظااارق هٚبٚاااا ٗغربٔاااا باااةهم، ٗقاااد ٗؼاااوت إىل ٓاااةٖ   

املعصلرا  إًا عّ لرٙ  اهق٘افى ًّ ًؽر، ٗتاُ٘ض، ٗإًاا عاّ لرٙا  اهصافّ،      

ٗازداد ٗ ـع اجملآدّٙ حتصًِا بصابب اهادعٍ ارتاارجٛ، ٗاُتظٌات املقاًٗاٞ حا٘ي       

ازداد  اااط املاا٘الِني يف اصُفااٌاَ إىل ًعصاالرا  اجملآاادّٙ  املاادْ املفتوفااٞ، ٗ

هوتط٘ا ٗ ى اهص  ، ٗحدد  ًرتباا  هوٌِفارلني يف حركاٞ ادتٔااد اهواٚيب،      

كٌا آتٌت اهقٚادا  اهعاًوٞ يف ادتبٔاٞ بأبِاا١ اهعأدا١، ٗ ؽؽات ،اٍ ًرتباا        

ظاأرٙٞ ًثااى األحٚااا١ اهااةّٙ كاااُ٘ا ذنٌوااْ٘ اهصاا  ، كٌااا ٗـااع ُظاااَ جنبااداي       

اجملآااادّٙ اهاااةّٙ أدٗا ًااادٝ ستااادٗدٝ يف ًعصااالرا  اجملآااادّٙ بريآاااٍ، ٗظاااعر  

اجنٙطاهْٚ٘ أُفصٍٔ باهترياا  اه  لارأ  عواٟ ٗـاع اجملآادّٙ، ٗظاعرٗا مباد٠       

حتصّ ٗـع اجملآدّٙ ٓةا، هةهم عٌو٘ا عوٟ فت  جبٔاا   ارجٚاٞ ـاد اهدٗهاٞ     

 ارٓا. اهعثٌاُٚٞ ًّ ار إدنٞ ٗيف اهبخر األ ر، هفربٔا يف عقر د
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ٗقد ازداد واُب  هام ـاري  اهادٗي األٗرٗبٚاٞ عواٟ تركٚاا بفارٗرٝ د ا٘ي         

 املفاٗـا  ًع إٙطاهٚا ٗكاْ ،ا  هم.

 ٚس اهتفاًّ اهعربٛ اجنش ًٛ أكثر يف ادتاُب املعِٜ٘ اهةٜ رٔر ب٘ـ٘  يف 

اصحتجاجااا  ٗاملظااآرا  اهاا  كاااْ ٙق٘دٓااا اهِاظااطْ٘ يف اهااب د اهعربٚااٞ بعاالى 

عوااٟ  هاام مبااا اصشااتدصي وااداْ اجنشاا ًٚٞ بعاالى عاااَ، ٗدلااّ  اااؿ، ٗيف اهب

جر٠ ًّ ًظآرا  يف كى ًّ ًؽار، ٗشا٘رٙا، ٗفوصاطني، ٗهبِااْ، ٗاهعاراق،      

 ٗغآا ًّ اهبوداْ اهعربٚٞ ٗاهبوداْ اجنش ًٚٞ.

املظاآرا  اهؽاا بٞ يف ظا٘ارا     ٓدر ففٛ ًؽر عوٟ شبٚى املثاي ص اذتؽر 

عوٟ اعتدا١ اجنٙطااهٚني عواٟ املادْ اهوٚبٚاٞ، ًٗاا       املدْ املؽرٙٞ ٗأعوِت احتجاجٔا

قاَ بٕ اجنٙطاهْٚ٘ ـد اهوٚبٚني ًّ أعٌاي غا إُصااُٚٞ ٗأٓاٍ ٓاةٖ املظاآرا  اها       

رن ارتٚااَ،  با ٗمجعٚٞ اهعباْ املصاوٌني يف اهقاآرٝ ٗكاةهم     ،قاَ بٔا أٓاهٛ املرجٞ

باهقآرٝ، ٗأفاراد ادتاهٚاٞ اهوٚبٚاٞ     ٗشلاْ اهعباشٚٞ باهقآرٝ، ٗشلاْ ًركس فاق٘ط

ِٙااادْٗ بتٙقاااا اعتاادا١ اجنٙطاااهٚني  املتظااآرْٗباهقااآرٝ ٗغآااٍ كااثاْٗ، ٗكاااْ 

 عوٟ اهوٚبٚني، ٗدعٌٍٔ ًادًٙا ًٗعًِ٘ٙا.

ٗ ٘ عااددُا اصحتجاجاااا  اهاا  ؼااادر  عااّ اداااتجني عوااٟ اهتؽااارفا       هاا

ُا  هاام يف بعاا  اجنٙطاهٚااٞ ـااد اهوٚبااٚني هطاااي بِااا اهلاا َ، ٗاملقاااَ، ٗهلااّ حاادد

 .(1)املِال  مبؽر فق 

ٗقااد تلاارر  ٓااةٖ املظااآرا  يف شاا٘رٙا، ًٗااّ بااني املظااآرا  اهاا  جاار   

ِٓان، ًا جر٠ يف ًدِٙٞ دًع ، حٚث قاًت يف أحاد األٙااَ عِادًا هاع اهِااط      

باهفظااا٢ع اهاا  كاااْ ٙرتلبٔااا اجنٙطاااهْٚ٘ ـااد اهوٚبااٚني، فأقفواات املتاااجر، ٗؼااوٟ 

أرٗا  اهعٔدا١ يف املصاجد بصا٘رٙا، ٗعااػ اهِااط ًاّ     اهِاط ؼ ٝ اهريا٢ب عوٟ 
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ٓ٘ي املؽاب يف كرب عظٍٚ، ٗشارٗا يف ًظآرا  ؼاا بٞ عاو ظا٘ارا املدِٙاٞ،     

ثٍ ٗقع املتظآرْٗ احتجاجا  عوٟ اجنٙطاهٚني يف لرابوض ٗبرقاٞ تفاٌّ بعفأا    

 اجنع ْ اهتاهٛ:

لرابوض ٗبرقٞ ًّ )حنّ اهص٘رْٙ٘ حنتج عوٟ ًا ترتلبٕ اذتلً٘ٞ اجنٙطاهٚٞ يف 

أها  ُصاٌٞ يف    80اهفظا٢ع بتج ٢ٔا ربع ًوْٚ٘ ًّ اهصلاْ عّ أرـٍٔ ٗحعدٓا 

بقعٞ ؼرياٝ جنقِاعٍٔ باألًر اه٘اقع، ٗرًٚٔا األبرٙاا١ ًاّ اهطاا٢را ، ٗغاا  هام      

ًّ األعٌاي اه٘حعٚٞ، فِرج٘ اهتد ى هرفع املظاامل املِافٚاٞ هوخقا٘ق اهدٗهٚاٞ عاّ      

 .(1)ٓاجت اهعامل اجنش ًٛ املص ٗي عّ أبِا٢ٕ األبرٙا١(ٓةٖ اهفظا٢ع ا،ا٢وٞ اه  أ

ٗقد تعادد  برقٚاا  اصحتجااج املعاوٝ عاّ ًاد٠ اصشاتٚا١ ٗشاف  اهعارب          

ٗاملصوٌني عٌا كااْ ٙقاَ٘ بإ اجنٙطااهْٚ٘ ـاد اهوٚباٚني ًٗاا لار  كااْ ظالً  ًاّ            

أظلاي اصحتجاجا  اها  عاو  عاّ  هام، ٗمل ٙقتؽار عواٟ ًدِٙاٞ ًعِٚاٞ باى          

أكثر ًّ ًدِٙٞ ش٘رٙٞ ٗقطر عرباٛ ٗإشا ًٛ، ٗرأِٙاا اصكتفاا١ باةهم       تعد٠  هم

يف حتدٙد أظلاي املظآرا  ٗاصحتجاجا ، ٗأردُاا أْ حنادد أثار ادتاُاب املعِاٜ٘      

يف إثارٝ اهرأٜ اهعاَ اه٘لين ٗاهعربٛ ٗاجنش ًٛ يف إ كا١ املقاًٗٞ اهوٚبٚٞ، فااهرأٜ  

 ٗ   اه٘لِٚااٞ، ٗقااد  ٚااس أًٗص يف اُتقاااد  اهعاااَ اهعربااٛ أد ٠ دٗرًا ًٌٔااًا يف إ كااا١ اهاار

امل٘ق  اجنٙطاهٛ ًّ حركٞ املقاًٗٞ اهوٚبٚٞ بااهعِ  ـاد اجملآادّٙ اهوٚباٚني، ٗأثاار      

غفب اهعرب املصوٌني ـاد اجنٙطااهٚني، ٗقاد عاو  عِإ اهؽاخ  اهعربٚاٞ فٌٚاا         

ُعرتٕ ًاّ ً٘اـاٚع كتبات ًاّ أُااط ًتعاددٜ املٚا٘ي ٗاألٓاداا غاا أُٔاا ً ًِاٞ            

اهوٚباٚني ـاد اهرياسٗ اجنٙطااهٛ; بأُٔاا شابٞ يف ٗجإ اجنٙطااهٚني، كٌاا           بقفٚٞ جٔااد 

ٗرلٞ ٗقع فٚٔا اجنٙطااهْٚ٘، ًٗأٍِ ًاّ ُعتٔاا باارتط٘رٝ، غاا أْ       آ رْٗ آا ه 

ًعظٍ اهؽاخ  اتؽافت يف امل٘قا  اجنٙطااهٛ بتاأ ر اهوٚباٚني عاّ ً٘اؼاوٞ حركاٞ          

ٙطااهْٚ٘ ًاّ أعٌااي    املقاًٗٞ، ٗعوٟ  لٍِٔ ًّ حتقٚا  ُتاا٢ج باآرٝ ملاا قااَ بإ اجن      
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ًِافٚٞ ه٘اقع اجنُصاُٚٞ، ُٗتصا١ي ًا أثر امل٘ق  اجنٙطااهٛ عواٟ املصات٘ٙني اجنٙطااهٛ     

ٗاهعربٛ.ٗبةهم ٙتأكد هوٌتتباع ذتركاٞ املقاًٗاٞ اهوٚبٚاٞ ٗتفااًّ اهعارب ٗاملصاوٌني        

ًعٔا ٗٙتف  هٕ أْ اهصٚاشٞ اجنٙطاهٚاٞ اها  اتبعتٔاا إٙطاهٚاا قاد فعاوت يف اهصاٚطرٝ        

ي يف ًعاًواٞ  جاجاا ، ًٗاد٠ ًطاهبتٔاا باهعاد    ا ٗرد ـادٓا ًاّ احت  عوٟ اهاب د ملا  

اهوٚبٚني إ  عٌوت عوٟ اهرتكٚس عواٟ اجنعا َ )اهؽاخافٞ ٗاجن اعاا (، ٗحاٗهات      

بةهم جةب آتٌااَ اهارأٜ اهعااَ اجنٙطااهٛ، ٗحااٗي اجنٙطااهْٚ٘ اُتٔااج ًعارٗا         

تلااةٙب اصحتجاجااا  ـاادٍٓ ٗ هاام بت فااا١ اهِلصااا  اهاا  تعرـاا٘ا ،ااا عِااد   

٘اجٔٞ ق٘ا  اجملآدّٙ يف املعارن األٗىل حا٘ي املادْ اهوٚبٚاٞ، كٌاا كااْ اجنعا َ       ً

اهٚاٞ  اجنٙطاهٛ ِٙخاز يف اشتفتا١ أ بارٖ إىل ادتاُب اجنٙطاهٛ، ٗ جٚد اهقا٘ا  اجنٙط 

ْ أ بار اُتؽارا  اجملآادّٙ اها  بعاث بٔاا أُا٘ر بام       بأُٔا اهق٘ٝ املِتؽرٝ، حتٟ إ

تورياااراا اجنٙطاهٚاااٞ بأُٔاااا هؽاااا  اهقااا٘ا  َ أًوتٔاااا ظاااركٞ اه9/12/1911ٙاااَ٘ 

 .(1)اجنٙطاهٚٞ

٘ ر ْتٔا ٗإ ا ًا تعرـت ق٘اتٔا إىل ٓسداٞ   اُتؽاارا  عواٟ اجملآادّٙ. ًثوٌاا      ؼا

َ، أٗ عاو  عِٔاا بأُٔاا زتارد أ طاا١      19/12/1911حدب يف ًعركٞ ب٣ر لاواز  

٢ً  بصٚطٞ ٗقع فٚٔا قادٝ املعركٞ، ٗقد عوا  كاتاب املقااي يف ؼاخٚفٞ اهسٓارٝ ًتصاا      

ٓاةا دلاّ تؽادٙ  األ باار اها٘اردٝ ًاّ اهؽاخ  اجنٙطاهٚاٞ(          بعدعّ  هم: )أص 

ٗأظااار أٙفااًا إىل أْ اهؽااخ  اهفرُصااٚٞ أؼاادق ًااّ اهؽااخ  اجنٙطاهٚااٞ ه٘جاا٘د     

ًراشااوني ،ااا باملعصاالرا  اه٘لِٚااٞ، ٗكااةهم ًثااى ؼااخٚفٞ اهطاااْ اهعثٌاُٚااٞ،         

ٚبااٚني. كٌااا أْ  ٗؼااخٚفٞ ادت٘رُاااهٛ دٜ إٙطاهٚااا يف ُقااى أ بااار حركااٞ جٔاااد اهو      

 .(2)اهؽخ  كاُت تعتٌد األ بار حصب ًٚ٘،ا إىل ادتاُب اجنٙطاهٛ

                                                 
 َ.12/1/1912ؼخٚفٞ اهسٓرٝ: األكا ٙب اجنٙطاهٚٞ:   (1)

اهواٚيب   َ، عبد اهلل ؼا  ادتاابرٜ، ًٙ٘ٚاا  ادتٔااد   5/4/1912اهسٓرٝ: األكا ٙب اجنٙطاهٚٞ،   (2)

 .25، ؿ2يف اهؽخ  اهتُ٘صٚٞ، ج
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ٗقد اتف  ًاّ  هام أْ املباهرياٞ ٗاردٝ يف ادتاُاب اجنٙطااهٛ، فاتٍُٔ كااُ٘ا ص        

ٙت٘قعْ٘ ًقاًٗٞ اجملآادّٙ اهوٚباٚني عِاد اهرياسٗ فف٘ج٣ا٘ا بٔاسا٢ٍ كاباٝ، ٗٗجادٗا         

  ٗ ٓا يف ً٘قاا  ص ذنصاادْٗ عوٚاإ،  أُفصاأٍ رغااٍ اصحتٚالااا  املصاابقٞ اهاا  اختااة

هةهم حاٗه٘ا تريطٚٞ اهفعى اهةٜ تعرـ٘ا هٕ، بِعر األ بار املباهغ فٚٔا عّ لرٙا   

اجنع َ، غا أْ اجنع َ اهعربٛ ٗاجٕ اجنعا َ اجنٙطااهٛ، ٗتاابع اُتقااد اجنعا َ      

اجنٙطاهٛ اهةٜ ت٘اؼى عو ًراحى املقاًٗٞ اه٘لِٚٞ ٗكاُت ؼاخٚفٞ اهِٚاى املؽارٙٞ    

هت يف ًقاي ،اا: )إْ اجنٙطااهٚني ٙعااًوْ٘ كاى ًاّ ٙقاع حتات أٙادٍٙٔ ًاّ          قد تِاٗ

اهعاارب ًعاًوااٞ قاشااٚٞ(، ٗٙفااٚ  اهلاتااب يف  هاام )ٗص تصااأي أٙٔااا اهقااار  عااّ  

األعٌاي اه  ٙفعوُ٘ٔا عِد احت ي أٜ قرٙٞ فتْ ٓةٖ األعٌاي ص دلّ  كرٓاا...(.  

ٚاٞ فِٚاا، ٗٓاةٖ ٓااٛ    ثاٍ ٙفاٚ  املقااي أٗ اهؽاخٚفٞ: )ٓاةٖ ٓاٛ أفعااي دٗهاٞ إٙطاه        

أعٌاي حلً٘ٞ ًّ حلً٘ا  أٗرٗبا اهعظٌاٟ اها  لاملاا ؼاا  أٓوأا، ٗافتفارٗا       

ٗقااد أشاأب يف اذتاادٙث حاا٘ي   (1)بعااد،ٍ ًٗصاااٗاتٍٔ بااني اهفااعٚ  ٗاهقااٜ٘...( 

األعٌاي اجنٙطاهٚاٞ اهتعصافٚٞ، ًِتقادًا أٗ ً٘ـاخًا بااهق٘ي: )ها٘ كِاا ًلااْ إٙطاهٚاا          

 ٗجِٔا دٗي اهريرب بأمجعٔا، ٗألرجعِاا حناّ   ٗكِا حنّ ادتوني ألرـٔا هقاًت يف

عرـِا بق٘ٝ اهص  ، ٗ هم   ي ًا ٍٓ فاعوٖ٘ فِٚا اثِ  ععر شِٞ(، ٗأـااا  

أٙفًا يف اُتقاد األٗرٗبٚني هعادَ ًصااُدتٍٔ اهعاعب اهواٚيب يف ستِتإ، ًبادًٙا تأشافٕ        

 عوٟ ًا كاْ ٙقَ٘ بٕ اجنٙطاهْٚ٘ "اهفاظصت" ًّ أعٌاي ـد اهوٚبٚني.

ؼخٚفٞ اهِٔفٞ عوٟ  هم مبا ٙوٛ: )تظٔر اهؽخ  اهفاظصتٚٞ يف  كٌا عوقت

اآلُٗٞ األ اٝ ال٣ٌِاًُا زا٢دًا بتأشٚض إًوال٘رٙٞ لوٚاُٚٞ...(. غا أْ ُعر ًثى ٓةٖ 

األ بار كاُت تٔدا إىل تصلني حتٌى اهفاظصت يف احت ،ٍ هوٚبٚا، كٌا أظاار   

رٝ اهفاظصاات عوٚٔاا، ٗكاااُ٘ا  اهؽاخٚفٞ أٙفاًا إىل أْ اهصاا َ قادَ إىل اهااب د بصاٚط    
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رنوطااْ٘  هاام بعبااارا  اهففاار ٗاصعتااساز، ٗدناادْٗ جااسارٍٙٔ ًثااى: ادتِااراي        

غرشٚاُٛ اهةٜ ٙع٣ٌس ًِٕ مجٚع ًّ ٙعرفإ هتاررنإ األشا٘د يف اهقفاٚٞ اهوٚبٚاٞ ًاّ       

ٗ ق دٜ ب٘هٚإ اهاةٜ كااْ           أعٌاي اهقتى ٗاهتعاِٚع حصاب أٗاًار اهفاظصات. ثاٍ اهاد

صب ق٘ي اهلاتب ٗغآاٍ  اٗفٞ بدٗرٓا اآلثٍ. ٗ هم ِٙتٌٛ إىل أشرٝ إٙطاهٚٞ ًعر

ًااّ رجاااي ادتااٚغ اصشااتعٌارٜ اهااةّٙ تصااوط٘ا عوااٟ اهااب د باشااٍ رًٗااا ادتدٙاادٝ 

 اهعظٌٟ.

ٗاذتقٚقااٞ اهاا  أظااار إهٚٔااا اهلاتااب: )إْ اهؽااخ  اهاا  كاُاات تِعاار ٓااةٖ     

ّ املساعٍ اعرتفت ؼراحٞ بت٘اؼى املقاًٗٞ يف كى ًِطقٞ يف هٚبٚا، ٗمل ٙصاتقر األًا  

يف اهب د، ٗمل ٙتٍ إ فاا اهثا٘ار، ٗحتاٟ ًاّ مت إ فااعٍٔ عاادٗا إىل ستااربتٍٔ       

بص حٍٔ اهةٜ قدًٖ٘ إهٍٚٔ، ٗعوٟ كى حاي فااهرأٜ اهعااَ قاد تطا٘ر يف اجملتٌاع      

، ٗقااد  ٚااس بعاادٝ ج٘اُااب، لاار  ًُطَّاارداهوااٚيب عااو اهفاارتٝ اهاا  تِاٗهِآااا بعاالى 

ٕ ٗممٚساتإ ٗاآلثاار اها   وفٔاا،     ًعظٌٔا يف ٓةا اهبخث املت٘اـع ًّ حٚث أظلاه

بةهم ًا  ٚس بٕ اهرأٜ اهعااَ ٓاةا يف اشاتٌرار     ٗتأكَّدٗاملقً٘ا  اه  اعتٌد عوٚٔا، 

املقاًٗااٞ ٗٗشااا٢ى دعٌٔااا. ٗراارٗا اصشتصاا َ، ٗكٚاا  شااعٟ اهوٚبٚااْ٘ هو٘حاادٝ 

اه٘لِٚااٞ، ًٗااد٠ لاحٔااا يف جعااى هٚبٚااا عِاادًا ُاااد٠ املِااادٜ هااةهم، )احتاادٗا يف  

شااتق ي حتاات راٙااٞ ٗاحاادٝ ًٌٔااا كواا  اهااثٌّ ٗاألًاار ص ذنتاااج إىل   ًطاااهبتٍٔ ه 

 تأكٚد(.

كٌا أْ اه٘حدٝ اهعربٚٞ ٗاجنشا ًٚٞ يف  هام قاد ًٚستٔاا أظالاي اهتفااًّ ًاع        

املقاًٗٞ اهوٚبٚٞ، ٗإْ مل تلّ باملصت٠٘ املطو٘ب، هلِٔا جتوت يف كثا ًّ امل٘اق . 

اهوٚبٚااٞ عِااد تأشٚصاأا شااِٞ  كٌااا باارز  عِاادًا احتفااِت ادتاًعااٞ اهعربٚااٞ اهقفااٚٞ   

 َ ٗٙعتو  هم  ط٘ٝ ُاجخٞ عوٟ اهدرب. ٗباهلل اهت٘فٚ .1945
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 املصادر واملراجع

 أواًل: الوثائق:

، فخ٘آاا  370دار ادف٘را  اهتاررنٚاٞ، ًوا  إبارآٍٚ باظاا، ٗثٚقاٞ رقاٍ        -1

  ٞ ٙطاهااب فٚٔااا اذتلً٘ااٞ   ًراشااوٞ ٗاهااٛ لاارابوض إباارآٍٚ باظااا إىل اآلشااتاُ

اهعثٌاُٚٞ بتسٗٙدٖ باألشوخٞ ٗاهاة اٝ مل٘اجٔاٞ اهتريورياى اجنٙطااهٛ، ً ر اٞ      

 ، لرابوض، هٚبٚا.13/7/1910يف 

ًركااس جٔاااد اهوٚبااٚني هودراشااا  اهتاررنٚااٞ، ظااعبٞ اه٘ثااا٢  ٗاملفط٘لااا ،    -2

، 3/1ٗحدٝ اه٘ثا٢  اذتدٙثٞ ٗاملعاؼرٝ، ًو  ادتٌعٚٞ ارتاٙٞ، ٗثٚقٞ رقٍ 

 ، لرابوض، هٚبٚا.19/12/1883ُٔا أٓداا ادتٌعٚٞ، ً ر ٞ يف ًفٌ٘

 ثانوًا: املراجع:

األُؽارٜ، أ د اهِا٢ب: ُفخا  اهِصرّٙ ٗاهرذنااْ فاٌّٚ كااْ هطارابوض      -1

ًاااّ األعٚااااْ، حتقٚااا  عواااٛ ًؽاااطفٟ املؽاااراتٛ، ًِعااا٘را  امللتاااب    

 َ.1963اهتجارٜ، باٗ ، 

اهتٌٔٚاد هورياسٗ اجنٙطااهٛ، امللتباٞ     بازاًٞ، ستٌد ًؽاطفٟ: بداٙاٞ املأشااٝ أٗ     -2

 َ.1961األٓوٚٞ، بِريازٜ، هٚبٚا، 

برٗظني، ُٚل٘صٜ إٙوتعّ: تارٙخ هٚبٚا ًاّ ًِتؽا  اهقارْ اهصاادط ععار       -3

، دار اهلتاااب 2حتااٟ ًطوااع اهقاارْ اهععاارّٙ، ترمجااٞ عٌاااد حااامت، ط    

 َ.2001ادتدٙدٝ، باٗ ، هبِاْ، 

هوااٚيب يف اهؽااخ  اهتُ٘صااٚٞ، ادتااابرٜ، عبااد اهلل ؼااا : ًٙ٘ٚااا  ادتٔاااد ا  -4

 .1998اهدار اهعربٚٞ هولتاب، تُ٘ض، 

اهدجاُٛ، أ د ؼادقٛ: هٚبٚاا قبٚاى اصحات ي اجنٙطااهٛ، املطبعاٞ اهفِٚاٞ،         -5

 َ.1971هٚبٚا، 
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رحً٘ااٞ، ًؽااطفٟ حاًااد: املقاًٗااٞ اهوٚبٚااٞ اهرتكٚااٞ ـااد اهريااسٗ اجنٙطاااهٛ       -7

(، ًِعاا٘را  ًركااس جٔاااد اهوٚبٚااٛ، لاارابوض، هٚبٚااا، 1911-1912)

1988.َ 

رحً٘ااٞ، ًؽااطفٟ حاًااد: اهتفاااًّ اهعربااٛ ًااع املقاًٗااٞ اهوٚبٚااٞ، رشاااهٞ     -8

 دكت٘راٖ مل تِعر.

 َ.1982 ٙفٚع اهتارٙخ، ًةكرا ، لرابوض، هٚبٚا، زارَ، أ د: كٛ ص -9

اهااساٜٗ، اهطااآر أ ااد: ٗصٝ لاارابوض، دار اهفاات  هوطباعااٞ، باااٗ ،   -10

1970.َ 

اهصاا٘رٜ، ؼاا   اهاادّٙ: ااا٘ب ٗدراشااا  يف تااارٙخ ادتٔاااد اهوااٚيب،       -11

 َ.1988ًِع٘را  ًركس جٔاد اهوٚيب، لرابوض، هٚبٚا، 

دّٙ ٗدٗهٞ، دار اهفلر اهعربٛ، اهقاآرٝ،  ظلرٜ، ستٌد ف اد: اهصِ٘شٚٞ  -12

1958. 

فاٗ، ظاري: اذت٘هٚا  اهوٚبٚٞ ًِاة اهفات  اهعرباٛ حتاٟ اهرياسٗ اجنٙطااهٛ،        -13

، املِعأٝ اهعاًاٞ هوِعار ٗاهت٘زٙاع،    2ترمجٞ: ستٌد عبد اهلرٍٙ اه٘ايف، ط

 َ.1983لرابوض، هٚبٚا، 
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 اَظَفْلاس اأَلَسْمِإ ِةَراِىَظِفي   َنَظَراُت َجِديَدة

 ي اِنَعالَم اَهَبْشَأ

  ِعْنَد الَخِليل َو ِتْلِميَذْيو ِسيَبَوْيو َوِاْبن ِجنِّي

 

. إميان جربوعةد
*

 

 

 ملخص :

ٌرًٔ يف ِذا البؽثض اتثراراٞ ظّثٕخل المٗثن ٔذمىٗذِٖثْ تثٗبْٕٖ ٔايفثَ ظث  يف         

اشثثثرم عي  مثثثٜ إثثث ِرٚ فوظثثث ا االعثثث إ حمشثثثب ٓ از ثثث ٌ٘  ٔ  ٔلثثثٛ فيفثثثرا  حمِثثثي  

ُٓ حم مث      اشثرىمز يفّث   الطرٔؼ س المظ ٌٗٛ اليت   ُو طٗث س   ٔذلث  لمركيٗثع  مثٜ حم

 ذكَ مل -ٔ ريٓ ٔؼٓرٜ ذشٕوظك٘ وٍذ خلٙ تٕتري -)المظ ٌٗ س (  الممٛ  مي

٘  لثعٝ ازصّاث    يثثذل  ُذعّثي  حماّل جيث   ٔحمٌّٓث   ظعٖثّعا   فرّؽث   اّلثذٙ ٍٖبمثث٘ حماّل   ال ريفث

 ذراشثثْ ٖرع ِثثن فىل حمُ المريفثث٘ ال اثثن مُبٍعثثتاس ٔاٌبّثث  ٓ لمٓرؽثثعٖض مح تثثْ ٖعف ثثْ

ال ريف٘ الذٙ حمٓتس ذكتٗظ  ٌظرٖٓ  خلقٗا  لكصري مّم  ٖٓع ٗثْ المريفٗثُٕ يشثٕف س لظث ٌٗٛ     

 ظعٖعٚ.

                                                 
 01حمتر ذٚ   ضرٚ يفاظي اآلخلاب ٔالممٛ ال ريفٗٛ /ظ و ٛ قظٍطٍٗٛ *
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 مؼّدمة:

شممز قطٗٛ وٍ تبٛ االع إ ز  ٌّٗ  ال مىث ٞ ال ثرب الاثعو ٞ ٔ ٍثٕا يفّث  حمٖٓىث        

يفثثثثثكاة ي ٚ الةثثثثٕذٗٛك  ؼثثثثعٖص   ٍ ٖثثثثٛ  ِثثثثذٓ الظثثثث ِرٚ الثثثثيت  ثثثث  س ذ ثثثثر    

(Onomatopoeia)    ٛؼني ايرش   مى ٞ الّممٛ يف ط ٟعٛ وَ االعث إ ال ريفٗثٛ  ثم  

ُٓ ال ريف٘ يفطبٗ رْ ي ُ ٖريفط يفني الةٕس ٔاز ٍثٜ    يفٍّٗ  ٔيفني و  ٌّٗ   ٔذِبٕا فىل حم

ذا  عٛ ذش ين و ٍ ٓ ٔذالٟىثْ وثَ ؼٗثض الاثٕٚ ٔالٓطث  .       فٗخر   لكٓن لعظ ؼرفّ 

ٔازركوثثن يف ذ ٓرضثثّي عثثذٓ الظثث ِرٚ ٖالؼثثظ حمٌٓثثْ ٖثثكذ٘ يف فطثث   و ثث  رّي ل عٖثثع    

    ٚ  ٍثع   الاط ٖ  اليت ذطرؼّ  الٍظرٖ س المظ ٌٗٛ از   رٚ  ٔقثع لّمثز ِثذٓ الظث ِر

 شمٛ وَ  مى ٞ ال رب ل ٓن حميفر ِي: المٗن ٔتٗبْٕٖ ٔايفَ ظٍٓ٘.

يف اإلدالل على تواشج  البثجا اللوغجول العربجي الؼجدوب والبثجا اللوسجاني         -1

 احلدوا:

ُٓ ااخلّلٛ  مٜ ذل  يصريٚ وٍّ  و  حمقٓرٓ المرب ذاذْ  فذ حتٓعط يفٗث   ال شث٘ يف    ف

 Uneرٔتثثطٗٓٛ  ريفٗٓثثٛ ٔفتثثالوٗٓٛك  حمؼثثع وا الذثثْ  ثثَ كذعألٗٓثثٛ قبثثن الرعألٗٓثثٛ: ق    

Pragmatique avant la Pragmatique: Médivale Arabe et Islamique
(1) 

وشريا فىل وٍعتاس الٓع ا البال ٘ ال ريف٘ يف  مثي از ث ٌ٘ ٔجرظث س اا ثٕلٗني     

يف خل اتٛ از ٍٜ  ٌٔٓبْ آخرُٔ فىل يصري وثَ وثٕاطَ الٓظثب  يف وث  ٌظثرطٗن حمُ ٌ ثٓعٓ       

ٛ ٌظرٖٓثثٛ لمٕٖٓثثٛ     فضثث فٛ فىل ذارٖثث  الثثب ف يفثثني وعّثثًٕ ا  ثث        (2) ريفٗٓثثٛ قع ثث

Performativity          ٔلثثعٝ حمٔتثثرني ٔوعّثثًٕ ا ٌشثث ٞ  مثثٜ ظّثثٛ ازةثثع  يف شثثر

الرمخثثٗ   ٔذٍبٗثثْ آخثثر فىل ذٕاشثثغ يفثثني آ اٞ ايفثثَ ذٗىٗٓثثٛ ٔفرعٍشثثر َٖ يف كٌظرٖٓثثٛ      

                                                 
 .43  ص 2001ٖراظن وٗالخل )خ لع(  ا ٌش ٞ يف ال ريفٗٓٛ يفني الرتيٗ  ٔالٓعاللٛ; ذٌٕس   (1)

ٌعظثثْ  العةثثن الص لثثض وثثَ البثث ب الص لثثض وثثصال ؼٗثثض ٖبؽثثض يف كا ٌشثث ٞ الٍؽثثٕٙ يف الٍظرٖٓثثٛ      (2)

 .  548-525الممٕٖٓٛ ال ريفٗٓٛك  ص ص 
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اةثث خلش٘ لثثعٝ   شثثٓي ذارٖثث  طثثْ  بثثع الثثرمحَ يفثثني قٕا ثثع الٓر ثث ُٔ (1)االتثثر ى هك

ْ    Grice's Maxims راٖس    ٔ ثري  (2)ٔذعةٗالس از ٔ خلٙ زصن ذمث  الإا ثع قبمث

 ذل  يصري.

العالقجة الببيعيجة بجل الجدال     يف  :اخلليلعند ي اِنَعادَل اَهَبْشَأ اَظَػْلاأَل اْسَسْمِإ -2

 وادلدلول: 

ٔٓ ل ٓن ََٓبِش إ حمَعِل ا اَاَظِوِفقطٗٓٛ ه فش  ٚ فىل حم  ٍع الّممٕٖني ال رب  ٘ ٌَٔ اَز  

ٙ     ذ ثٕخل فىل  الاعو ٞ يف ذعظثريٓ لثب ف     (ثِث 157)س  المٗثن ايفثَ حممحثع العراِٗثع

ِٓيثكٌٓ ٖشري فلّٗ  يف قٕلثْ: ك  فِذ  االع إ اليت ٔض ز  مٜ ؼك ٖٛ  ٕس ىثٕا  ّي ذٕ

ٔذِٕىثٕا يف  ثٕس البث  ٙ ذاطٗ ثّ       رََٓ ث   : فاث لٕا  ايف  ٕس ا ٍعب اترط لٛ ٔو٘ع

ُٓٔ  (3)ك  ِرَ ِرَ   :  فا لٕا مٛ يف ف الّم ٌظرش  وَ ِذٓ ال ب  ٚ ذكيٗع المٗن  مٜ حم

َ حمخع وَ حم ٕاس ااشٗ ٞ   فّثٕ  تثب  االخثرال  يف طرٖاثٛ   ي ذّث .      ٔيشعْ  ث

ُٓ  مٜ ِذٓ وإلرْ خاله وَ ٖربَِ ٛ   ٕس حم ٘  الكمىث  فةثٕس    و ٍ ِث   حيث ي
ٙ  ٔ ثٕس  ذاطٗثن   خلُٔ"  ثرَٓ  "يمىٛ ذٍ تبْ ٔوٓع فْٗ اترط لٛ ا ٍعب ْ  البث    فٗث
ُٓ    ; الراطٗن فّٗ   ٌمىس اليت كِرَ ِرَ ك يمىٛ ذٍ تبْ لذل  ذاطٗن ٔذلث  ٖ ث  حم

ُٓ /المٗن قع االخرال  يفني المعظني الثعاه حمؼثعِى   مثٜ  ثٕس ا ٍثعب       حمخل ك حم

 مثٜ  ثٕس البث  ٙ  ٖرظثن فىل اخثرال  يفثني طبثٗ يت الةثٕذني           ٔالعاه ش ٌّٗىث   

يف  ثٕس ا ٍثعب    زث  ( يف لرشثعٖع فاّل اترشث   ا   رَٓيف )َ ث  ٔلٗس ِذا الةٕس ازىرٓع

ُٓ الةٕس وظثكُٕ مب ٍثٜ   وَ اترط لٛ ٔاورعاخل   ٔيف الركيٗع  مٜ ذل  ذمىٗح فىل حم

                                                 
(1)   َ ; خل اتثثٛ  مثث٘ ) ىثثع  ىثثع ٖثثٌٕس(  ٌظرٖٓثثٛ االتثثر ى ه الّممثثٕٙ  ٍثثع ايفثثَ ذٗىٗٓثثٛ ٔفرعٍشثثر ٖ

ًٓ الاثثرٝ ل مثثًٕ الّممث س ٔآخلايفّثث   ال ثثعخل الٓظثث يفن  شثر   ظثث      ِثثث/ وثث ٖٕ  1437لظث ٌٗٓٛ  لّمثثٛ حم

 .345-293ً  ص ص  2012

  1997  ازريت الصاث يف ال ريفث٘    1 بع الرمحَ )طْ(  الّمظ ُ ٔازٗتاُ حمٔ الركٕشر ال ام٘  ط  (2)

 .349ص 

   152ص  2ػ   1990صا فٗٛ   يفمعاخل  خلا  الشؤُٔ الايفَ ظ  : الة ٟ    ٍٖظر    (3)
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ٕٓه  ىمٗٓٛ الرةٕٖز فىل  ىمٗٓٛ فخلاله حمٙ فٌر ػ لمى ٍٜ الةثٕس   فمثٗس    ٓو   لررؽ

ٗثن  ِٔثذا   ( يف لرط ٗ  فاّل ؼك ٖٛ ز  يف  ٕس الب  ٙ وثَ ذاط ِرَ ِرَ  ازاطن يف )

 : الراطٗن ورىصن يف ِذا المعظ ازرظن ازكُٕ وَ واط ني ِى 

 / َ ِر/ / َ ِر/.

   ُٓ ُٓ حم ن الّم حمٙ حم ٔٓ مٛ   ي ٚ لمطبٗ ٛ  مب ٍثٜ حم ه حمورِث  يف زى شمثٛ ا ثٕاس    حم

ٛ اأىل ٔوثعلٕالذّ   ازظىٕ  س شي ذطٕ س ؼرٜ ذب  ثع وث  يفثني وثعلٕالذّ  ا ظثٗٓ     

ٙٓاز ٍٕٖٛ اليت آلز فلّٗ    ا ىث     غالرٖح ٔؼٍني الر ثع ٔخرٖثر ازث ٞ ٔشثؽٗ     يعٔ

مث س  ثَ   عس الّمٔحنٕ ذل  شي ّٔلث   ٌتٖ  الظيب ٌٔ ٗ  المراب ٔ ّٗن العرا ٔ

ُٓ الٓعاللثثٛ الطبٗ ٗٓثثٛ حم ثثن لظثث ٟر    (1)ذلثث  فٗىثث  يف ثثثع  . ِٔثثٕ وثث  جي مٍثث  ٌاثثٓر ؼ٠ٍٗثثذ حم

 الٓعالالس الكٌٕٗٓٛ ال امٗٓٛ وٍّ  ٔالٕض ٗٓٛ.

ْ حمٌثته قطثٗٛ اة يث ٚ يف تثٗ ت الرى شثن      حملعٍٗث  حمٌٓث   حميصثر مٗثن  ذكومٍ  قٕه ال ٔفذا

 ٘  مثثٜ حمتثث ا )ازطثث ِ ٚ( يفثثني حمظثثراا ا ثثرٔ      ا   ثثن يفثثني االعثث إ ٔاز ثث ٌ

   ِٔثٕ وبثعحم ٖطمث   مٗثْ ا ثطالؼ ّ     (2)ر ااظراا  ٍّث  ٔحم ٕاس ااف  ه اليت ذ ٓب

  .لعظ االذع ت ٔالرٍ ت 

ا ذبث ط   كثَ حمُ ٖعٓظثر ٔظّث  وثَ      خلاللٗث ّ  ٛ الرى شن وظّرّاذمعٔ قطٗٓ  ٔؼ٠ٍٗذ

العٔاه يف زعلٕالس  ٔوَ ااوصمٛ اليت اترشّع يفّ  العراِٗعٙ  مٜ ٔظٕخل ال القثٛ  

ًُ َٖٔةثنُٓ       كالطبٗ ٗٛ يفثني المعثظ ٔوعلٕلثْ قٕلثْ:      حمال ذثرٝ حمٌَّٓثي ٖإلثُٕ:  ثنَٓ الّمَعث 

َخعَٓعَرّ  يف الةمةمٛ ِمَز: َ نَٓ َذُىعُٓ الالً ٔذصّامّ   ٔقع ُق مٗال  لٕ َؼَكَٗز ذل  

ًُ  ف لصَٔٓان وعْٓ ٔالرط ُ   ذرظْٗن َٖٔخ ُٓ فال ٖثرىّكَ آٌثْ    ِٔى  مجٗ    ٕس الّمَع 

ةثرٖ  ؼرثٜ َُٖطث َ َ  حمٔ َُٖصآَثن فٗعثُ٘ٞ يثصري وٍثْ ُورَٓعاث           مٜ َؼرفني فال ٖراعَٓ  لمٓر

ٖرا  مٜ و  ٔ عز ل   َٖٔعث٘ٞ وٍثْ يثصري جرمعثّ  حنثٕ قٕلث : َ ثرَٓ اُ ٍِثُعب  ثر         

                                                 
 47ث  46ص1ازرظن ٌعظْ   ػ  ٍٖظر   (1)

 .65ٍٖظر ٌعظْ ص    (2)
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ِٓىثٕا يف     َٕ َِٓىٕا يف  ٕس اُ ٍِثُعٔب َوثٓعا َٔذ َٕ َٔ ِرَ َر ااخَطُ  َ ِرَ َرٚ  فككٌّٓي َذ

 (1)ك ٕس ااخط  ذرظٗ  . ٔحنٕ ذل  يصرْي جرٔمْ 

 :  ٔ مْٗ  كَ حتمٗن اة ي ٚ  ٍع المٗن فىل مجمٛ وَ ازراذ 

لةثٕذْ  ٔذرىصن يف ذظثىٗٛ ااشثٗ ٞ يفك ثٕاذّ  ي  ٍثعب      :احملاكاة الصوتية (1

  لٗكُٕ متٗٗت ا ٍعب  َ الب  ٙ وَ متٗٗثت كَ ثٖرك  ثَ كَ ِرَ ثَرك      ٔالب  ٙ لةٕذْ

عٗض ٖكثُٕ متث ٖت ااءث ٞ  مثٜ قثع  متث ٖت اا ثٕاس  ٔوثَ ٓ ثٛ ٖةثبح الٓةثٕس            

    ٜ ٘ٓ ٓوث  يفثني االتثي ٔازظثٓى ٔ مٗثْ  فث لإه يف ة يث ٚ الةثٕذٗٓٛ      .وٍرع  القرتاُ وٍطا

 ٖعفن فىل وراظ ٛ الإه يف ال رب طٗٓٛ.  
ٔذلثث  يفثثكُ ٖةثثٕ  ِٗكثثن المعثثظ مجمثثٛ خلاللرثثْ حمٔ حمُ      :احملاكججاة البناةيججة (2

فٗثثكذ٘ المعثثظ ؼ يٗثث  وعلٕلثثْ مبعثثرخل ق لبثثْ الممثثٕٙ    ٖ كثثس يفٍثث رٓ وراؼثثن و ٍثث ٓ; 

َُِمثثَ َفكذلثث  ازةثث خل  الثثيت ذرثثكذٜ  مثثٜ ٔ ُ   ٔوثثَاةظثثٕا;    ممثث  ذٕالثثز فٗثثْ ك 

 ُ  ؼٗثض  َلَٕ ُ ٔاَ َفَٕ ُ ٔالَطََٗما ري س لمعاللٛ  مٜ ا ريٛ ٔاالضطراب  ي لَم

فإذا ا ريثٛ ذرعث ٔ  يٌّٕث   ثٕذ  ٖشث  ك       .(2)ٖكُٕ الرام  ٔالرؽرك ٔاالضطراب

ا ر  ذشكٗن يفٍٗٛ الكمىٛ يف  رب  ِ  يٗ ٌ  وٍطٕق  وظىٕ   لْ ؼاٗارْ العٗتٖ ٟٗٓٛ فىل 

مٛ يف و ٍثثٜ لثثٓرخل ِثثٕ و ٍثثٜ ا ريثثٛ ٔ ثثعً الٓظثثكُٕ  فثثإذا يف لٕتثثي   يٌّٕثث  وركٓ ثث

الّمعظثث٘ وثثَ  ثثىٗي از ٍثثٜ ٖظثثرٕٙ و ثثْ يف اترتتثث ه ٖثثٕو١ فىل اقثثرتاُ وٍطاثث٘ وثث  

جيى ّىثث  لٗشثثّكن خللثثٗال آخثثر  مثثٜ ضثثرٔ ٚ البؽثثض وثثَ ظعٖثثع يف وبثثعحم ا رب طٗٓثثٛ   

 ال الوٛ يف المظ ٌٗ س البٍٕٖٗٓٛ.
حتمٗن الةٗغ الةثرفٗٛ ازتٖثعٚ    المٗنٔيف ِذٓ ازرذبٛ وَ اة ي ٚ البٍ ٟٗٛ ؼ ٔه 

ْ  الرثلل  يفثني يفٍث ٞ ازظثىٕل المّ     التركٍ ٓ ; حمٙ يفثني ا اٗاثٛ العٗتٖ ٟٗٓثٛ    مثٕٙ ٔوعلٕلث

                                                 
  خلا  الكرث   1  ذرذٗث   بثع ا ىٗثع ٍِثعأٙ; ط    1ل ثني  ػ  المٗن يفَ حممحثع العراِٗثعٙ :  ا  (1)

 .56ً  ص 2002ٓ/ 1424ال مىٗٓٛ  يفرئس  لبٍ ُ  

از ٗ  ٖثثٛ ٔازٕضثثٕ ٗٛ  ٍثثثع المٗثثن العراِٗثثعٙ   لمثثثٛ     الةثثثٕس يفثثني   ٖثث ٖٕ :  ٍٖظثثر ظ عثثر    (2)

 .83-63ص  2003 فٌظ ٌٗ س
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ٜ     كخلاللٛ  ذل ٔوَ  لمكمىٛ ٔؼاٗارّ  اجملٓرخلٚ. يف  كوث   اخل  مثٜ البٍث ٞ  اخل  مثٜ از ٍث

  كٕيٗثع فٌّىث  لمرٓ ك :الرٕيٗع العٗعٛ ٔالصاٗمٛ  ٍعو  ق ه ٌٌِٕ٘ فش  ذْ فىل العرت يفني

يى  اليت ذكُٕ فةال; فإذا ظ٠ز يف لعٗعٛ فكٌز وؤيع  ٔفذ ظ٠ثز يف لصاٗمثٛ فكٌثز    

ُٓ الاثٕه يف ة يث ٚ البٍ ٟٗٓثٛ ٖعطث٘ فىل الاثٕه يف ترتتث ه         حمشع ذٕيٗثعا  . ٔوعث خل ذلث  حم

  ِٔثٕ وث  ٖثعف ٍ  فىل طثر  تثؤاه      از ٍٜ يٗ ٌ  لٓرخلا يف البٍٗٛ حمٔ الّمعثظ يٗ ٌث  و خلٖٓث    

ٌٕٓني يف  رب  ِىثث  يٗثث ٌني قثث ٟى٘ الثثٓذاس  مثثٜ            يفشثثكُ ٔظثثٕٓ االٌعةثث ه يفثثني ازكثث

اٌعو ظّى  يف يٗ ُ ظ ون ِٕ الكمىٛ حمٔ ال الوٛ الّممٕٖٓٛ يف ال طال  الظٕتريٙ حمٔ 

 الظٗىٗ ٟ٘ يفشكن حم ٓي؟

ٔذاثثًٕ  مثثٜ ضثثرب وثثَ ذ  وثثن خلاللثثٛ اا ثثٕاس    :"احملاكججاة الاعامليججة" (3

 ٗتٖ ٟٗٛ ٔخلاللٛ اعٗكن الٕ ٌ٘ لإال  االع إ  ٔوَ من ذظّ : الع
 الذٙ ٖطم   مٜ  ٕس ا ٍعب (رََٓ ) -  

 اترش ر فْٗ وَ وٓع ٔاترط لٛ  ٔذل  ز   

 يفْ  ٕس الب  ٙ   الذٙ خٓ  (ِرَ ِرَ ) -  

 .ٖمّغ يفْ  ٕذْ ازظرطٗنِٔذا ٖكذ٘ ذظ ٔق  ون و  

ذبعٔ وتجي  يفني   ي ٚ  ٕذٗٓٛ ذإً حمت ت   مثٜ   ٔيفٍ ٞ  مْٗ  ف ة ي ٚ الٓر  ومٗٓٛ

ذٍ ت  يفني اا ٕاس العٗتٖ ٟٗٓٛ ٔخلالالذّ   ٔخلاللٛ  رفٗٓٛ وٕ ثٕلٛ يفث لٕ ُ اّلثذٙ    

 لرىن ٔفٖ ٓ يف و  ٖظٓىٜ الةٗمٛ يٗ ٌ  ورّيب .

ٚ  ِثث٘ آخثثر  "حماكججاة تركيبّيججة":  (4  مثثٜ وظثثرٕٝ  ٔذرٍثثٓته   وراذثث  اة يثث 

إث ِرٚ اة يث ٚ وٍتلثٛ االعث إ  ٍثعو        ذرعث ٔ  فّٗث   ورذبثٛ   ِٔ٘الرتيٗ  الظٗ ق٘  

 ٘ فّثذا الطثرب   ; (1) ذرع  ن يف  م  الط ب لبٍ ٞ الرتيٗ  ا يفال ٘ حمٔ ا ٌشث ٟ

فىل ظثعٔه الرٕ ٖثن    خرٔػ وَ وظثرٕٝ ظثعٔه االخرٗث      وَ اة ي ٚ ِٕ  ؼ٠ٍٗذ 

 اةف.ٛ ٛ يف  ىمٗٛ االشرا ت ازؤتظٛ  مٜ ق  عٚ الرامٗ  ا ذ ٙ الرٖ ضٗٓخ ٓ 

                                                 
   83-63ٍٖظر ازرظن ٌعظْ ص  (1)



 إميان جربوعةد. 

04 

 

ٔل ن و   كَ والؼظرْ ؼثٕه وث  ذٕٓتثن فٗثْ المٗثن ِٔثٕ ٖثرذبط مبعث ِٗي          

 قعورّ  المظ ٌٗ س ا عٖصٛ و  ٖكذ٘:

 ُٓ وصن يمىٛ حم ٖت  ٔحمشرِ   ٍع الٓظى ل حم ٕاذّ و ٍ ِ  وَ  ازٍبص الكمى س ث حم

...فخل مّمث     ثْ المٗثن وثَ ضثرٔب اة يث ٚ  عث  وث          ِظٗس ٔخرٖثر ؼعٗ  ٔ ٔ

حمٔ اة ي ٚ  Onomatopoeia ٖا يفمّ  يف المظ ٌٗ س ا عٖصٛ  فذ ذٕتي يف إٌو ذٕيفٗ 

الةٕذٗٓٛ ٔمتٓصمّ  الكمى س الٓعالٛ يفك ٕاذّ   مٜ و  ٌّٗ  ذٕو١ فىل اقرتاُ وٍطا٘ يفني 

ُٓ قّمٛ ِذٓ الكمى س ظ مز ت الّمعظ ٕتري ٍٖع٘ قع ذّ   مثٜ ا ثٓع   ٔاز ٍٜ  فاّل حم

 وَ فرضٗٓٛ اال رب ط يف ال الوٛ الّممٕٖٓٛ.
ُٓ ضرٔب اة ي ٚ حمٔ وراذبّ  اا يفن وٕ ٕلٛ يف زظرٕٖ س الّمظ ٌٗٓٛ اّليت  مٜ  ث حم

حمت تثثّ  ٖكثثُٕ حتمٗثثن الّظثث ِرٚ الّممٕٖٓثثٛ حتمثثٗال لظثث ٌٗٓ   ِثث٘ ازظثثرٕٝ الةثثٕذ٘        

 ٝ الرتيٗيب.  ٔازظرٕٝ الٓةٗم٘ ٔازظرٕٝ الةريف ٔازظرٕ
ُٓ يفني ذم  الٓطرٔب وَ اة ي ٚ وثَ ال الٟث  ٔالٕشث ٟغ وث  يفثني ازظثرٕٖ س        ث حم

ٙٓ  ثثٍ  وٍّثث  فىل يفاٗٓثثٛ اا ثثٍ   يف  ربثث   الثثٓعق ٟ    الّمظثث ٌٗٓٛ  عٗثثض ُٖ ثثتٝ فّثثي حم

الرى ٖت يفٍّٗ   ٔل ٓن ذل  وَ  ثىٗي الّظث ِرٚ الّممٕٖٓثٛ يف يمٗٓرّث  يف  رب  ِث  إث ِرٚ       

 ال و ٍٜ ل ته حمؼعِ   َ اآلخر فاّل وٍّعٗٓ  ٔيفم ٖٛ الٓع ا.ورتايبٛ وظرٕٖ ذّ  
ُٓ ذظمٗىٍ  يفّذا الٓرظ ٔت اّلذٙ يفني ضرٔب اة ي ٚ لعٝ المٗثن ٔوظثرٕٖ س    ث حم

الٓرؽمٗن الّمظ ٌ٘ ٖٕو١ فىل ٔ ٘ المٗن يفّذٓ ازظرٕٖ س وَ ظّٛ ٔفخل ايْ الٓذةث ه  

َٓ حميصثر فىل ؼثعٖض     از  ٌ٘ ٔالٓعالالس يفّ  وثَ ظّثٛ ش ٌٗثٛ. ٔيثٓن ذلث  جي مٍث        ٌطىث٠

 الب ف  َ ٌظرٖٓٛ لمٕٖٓٛ  ريفٗٓٛ قع ٛ مّم  ظ ٞ حم الٓ.
 عند سيبووه:   ياِنَعادَل اَهَبْشَأ اَظَػْلاأَل اْسَسْمِإ - 3

ٛ  ٔظثٕخل  فىل كش  ف  المٗن حمتر ذٓ ٓ( وذِ 180)س  تٗبْٕٖ ذِ   وٍ تثب
ٛ  يفثني  ٔفمنث    فؽظث   ٔوعلٕلْ المعظ يفني طبٗ ٗٛ لٗس ُٓ عكّيث ف ٔخلاللرّث   الةثٗم  حم

 ٛ ُ   ثٗم ٜ  ذثعهٓ  َفَ ثاَل ٛ   مث  قثع  " حمٌّثي  ٔ حمٝ   ٔالرؽثرك  ٔاالضثطراب  الت ت ث
 شبّٕا  ُ َلَٕٔاَ  اَُ َٔٔالَع  َُفَٕالَط: ٔذل   ذا  يفز حمشٗ ٞ يف ُِاَلَ يف لَع ظ رٔا
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ُ  اُ  ُ ََٗصٔالَم  ََُٗميف لَم فّ ٔذةٓر ذامبّ  ي ُ ؼٗض ِذا  يف وث    ذام ث  حمٖطث ّ  الممٗث 
 5كُْفٔذةٗر الاع 

لمع ن ) َفٔ َن َِٖعَ ثُن( وثَ حنثٕ: كَإٔىث١َ َِٖظَىثُك َإَىثِك ِٔثٕ         ٖٔكُٕ   لب  وةع ّا

ٗث ُ   َصطث ُ ٔالمَ َٗ ُ ٔالَعمَٗث خلاال  مٜ االضطراب حنٕ: الَم َإَىلُ  ٔيذل  وةع ّا

   (1)فع٘ ِذٓ ازة خل  ذططرب الٍعس ٔ ذصٕ  ز  فّٗ  وَ ؼريٛ ك

ٔقثث لٕا اَ َٗثثَعاُ ٔاَزثثَٗاَلُ  فثثكخلخمٕا    ٖٔطثثٗ  حميفثثٕ الٍؽثثٕ يف ِثثذا الظثثٗ ت:    

ُٓ و  ذيرٌ  وَ ازة خل  قع خلخن يف طّ  يف يف فكَ الَع  (2)الُ يف ِذا يى  حم

  مٜ خلاللٛ  ( du mot forme) الكمىٛ وبٍٜ يف ظ ن تٗبْٕٖ حمُ ٖ   ِٔذا
ُٓ االضثطراب الٕاقثن يف الٓةثٗمٛ ِٔثٕ ٔ ٔخلِث         ( sens du mot)  از ٍٜ مب ٍٜ حم

فرؽث س ورر لٗثٛ ) َفَ َمثث ُ( مل ٖثرخل ا رب طث  ٔفٌٓىثث  ٔ خل ورا ث ٚ لطبٗ ثٛ و ٍثثٜ       يفثصالط  

الكمىٛ ازٕافاثٛ عث   ٔلمثٕ ُ ؼ٠ٍٗثذ  فكّمّث  ٖ ٓبثر  ثَ ا ريثٛ ٔ ثعً الظثكُٕ            

ٛ  ذظثنٓ  ٕ ُِذا الث   مٜ كمىٛال يف ا رٔ  اخرمعز وّى ٔ فمث    يف ذثعٔ   الكمىث

 . ٔالت ت ٛ ٔا ريٛ االضطراب

ُٓ ازركوثثن يف وثث    ٔ خل حم ثثالٓ  كثثَ حمُ ٖظرشثث  يف ثثف الاطثث ٖ  ذاس الةثثمٛ    ف

 يف لمظ ٌٗ س ا عٖصٛ ل ن وٍّ : 

          اٌربثث ٓ تثثٗبْٕٖ يف  رضثثْ لم القثثٛ يفثثني المعثثظ ٔاز ٍثثٜ ز طٗثث س ازٕقثث

ٖرشثّكن از ٍثٜ   ( ؼٗض contexte du situationالظٗ ق٘ حمٔ و  ٖ ر  يفظٗ ت ا  ه )

  ٓعخلا 
  َاز طٜ الٓرعأل٘ ال  ػ لمٕٙ.ععٔخل ذاك الٓظٗ ت ٖكذ٘  ري وعرغ و 
 ًذطٓرقْ عذٓ الاطٗٛ ازثٍّغ  يف تٗبْٕٖ اترخعا  ٘ الثذٙ ٖ ثٓع  ىث خل     الٕ ثع

ٔيالوّي  ٔاترٍر ظْ لمٓعاللثٛ   ال رب لممٛ ٔ عْ  ٍع ٖظّر المظ ٌٗ س البٍٕٖٗٛ; فذ

 ثثَ طرٖثثث  اتراةثث ّٟ  وثثثَ اأ اُ ٔالٓةثثٗغ ٔ يفٍثثثٜ الكمىثث س يف اتثثثر ى الذّ      

                                                 
 14  ص  4تٗبْٕٖ: الكر ب  ػ    (1)

 15ازةع  ٌعظْ   ص   (2)



 إميان جربوعةد. 

04 

 

ٕٓ اس ازثعا ا          ازخرمعٛ مّم  ععز يفثْ ال ثرب  لرثكذ٘ حتمٗالذثْ ٔيكٌّٓث  ظث ون لرةث

 ٛ الرٕ ٖ ٗٓثٛ وثن ِث  ٖس الثيت ذرعث ٔ  الةثٕس ٔالكمىثٛ         البٍٕٖٗٓٛ الٕ عٗٓٛ ي زع تث

لر رثثرب ا ىمثثثٛ حم ثثثمر الٕؼثثثعاس الرؽمٗمٗٓثثٛ حمٔ ازع تثثثٛ الرٕلٗعٖٓثثثٛ الرؽمٗمٗٓثثثٛ وثثثن   

 شٕوظك٘ ؼٗض قٕاً الّممٛ وظرٕٖ ُ ِى  الٓةٕس ٔاز ٍٜ.

 ٍٖراثن  وٍثرظي وٍّعٗٓث    الٕ ع٘ وٍّعْ ُٖحم  َ ً  وث  ٖٔثريفط  الث ص   فىل ال ث 

ٛ  از ث ٖري  ف ت ٞ فىل ٔيف لٍظبٛ. الٕاؼعٚ الٍٓؽٕٖٓٛ لمّظ ِرٚ اُزرب ٍٖٛ الرعمٗ س يفني  الٕافٗث

ُٓ لمٕ    ٜ  لم ريفٗٛ لمٕٙ ٔ ٕ  حممت ٖآعً الكر ب فإٌٍٖ   كَ حمُ  تً يفك  العةثؽ

ِٔثثٕ وثث  ٖؤّيثثع ضثثرٔ ٚ فخطثث ل طرٔؼثث س  ثث ؼبْ فىل ازراظ ثثٛ     .ِثثذا ٖٕوٍثث  فىل

 ٔف  خلٚ الاراٞٚ يف ضٕٞ وظرعٓعاس الٓع ا الّمظ ٌ٘ ا عٖض.

 يف M. Karterي  ذرك  كو ٖكن از   ر ااترتال٘ ٔذكيٗعا لذل  ٖإه الب ؼض

َ  منٕذّظث   ُٖاعًِّ: ك تٗبْٕٖ حمٌْٓ ير ب ٙ  الٖرؽمٗثن  وث ْ  مل البٍٗثٕ ٜ  المثرب  ٖ رفث  يف ؼرث

ٕٖحم ِذا  ةرٌ  يف تٗبْٕٖ ُٔٔلَع لٕ حمُ َُٖٔاعِّ  ال شرَٖ  الارُ ّٛ لرب  خلٙ يفني ٔتّط  وٍتل

  (1)كٔ يفمٕوعٗمع تٕتري

ُٓ الكر ب ٖ رض وشرٔ   لظ ٌٗٓ  ضخى  وَ خثاله فؼ طثٛ    ٔخال ٛ الإه حم

ُٓ و   ثٛ وظثكلٛ وصثن      الّظٕاِر الٍؽٕٖٓٛ ازخرمعٛ يف لٓع ا ٔالٓرؽمٗن  ٔالٓعلٗن ٍِث  حم

كفوظث ا االعثث إ حمشثب ٓ از ثث ٌ٘ك ظ مثز  ثث ؼ  الكرث ب ٖشثثرمن  مثٜ حميصثثر وثثَ      

وَ الةٕذ٘ ؼٓرثٜ الرتيثٗيب    وظرٕٝ وَ وظرٕٖ س الٓرؽمٗن الّمظ ٌ٘ خيرتقّ  مجٗ  

ف لثٓعالل٘ اّلثذٙ جيٓظثر وث  يفثني تث ٟر ازظثرٕٖ س وثَ فٕا ثن. فثإذا مبراظ ثٛ إثث ِرٚ            

٘ٓ ضثخي ذعٓرقثز يفشثكٌْ ازٍ ٖٔثن الٍظرٖٓثٛ          ي ّليت ٌبؽض ذكش   َ وشثرٔل لظث ٌ

ٔٓاخل المظثث ٌٗ س      ٔمتثث ٖتس ازثثعا ا المظثث ٌٗٓٛ ا عٖصثثٛ ٔوٍّظرِٔثث  وثثَ تٕتثثري فىل  

 الرعألٗٓٛ.  

                                                 
 .40ص ال ريف٘ الٍؽٕ ٌّ خل ازٕتٜ : ٌظرٖٛ  (1)
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 ِعْنَد اْبن ِجنِّي: ياِنَعادَل اَهَبْشَأ اَظَػْلاأَل اْسَسْمِإ -4
 الةثمٛ يفثني االعث إ ٔو  ٌّٗث     ٕظٕخل فو ً الا ٟمني يف (ِث 392س) ظٍٓ٘ايفَ  ٖ ٓع

ير يفثثْ كالةثث ٟ ك عثثذا   وثثَ فةثثٕه  ثثعٚ  اثثع خٓةثث فٔحميصثثرِي حتىظثث  عثث    

 حمت ا  مٜ ٖإً الذٙيف ب يف كذة ق  االع إ لرة ق  از  ٌ٘ك   وٍّ ازبؽض  
ُٓ ٛ  حم ٕاس فىل حتر ػ ازرا  يفٛ از  ٌ٘ حم   ف لرةث ق  يف الّممثٛ    ٍّث   لمر ثبري  ورا  يفث

 ثث قبٍ ِي وةثث قبٛ ك :ِثثٕ الٓراثث  ب ٔالٓرعثث ٔ  ٔالرال ثث . ظثث ٞ يف لظثث ُ ال ثثرب   

ُٓ ذةث ق  االعث إ ِثٕ ذا  يفّث  ٔل ٔ ِث          (1)كٔ ا يف : ق  يفٍ ِي ِٕٔ و  ٖ   حم

از ث ٌ٘ ٖ ث  حمٌٓثْ يفظثب  وثَ ذا  يفّث  ٔمت ٓتثّ  ٔذاث طن          ٔحمٌْٓ ّز  يث ُ ذب ث  لرةث ق    

 يف طّ  ون يف ف. 

ٔوَ ٓ ٛ ٖكُٕ ٌظثي االعث إ  مثٜ قثع  اٌرظث ً از ث ٌ٘ يف الثٍٓعس يىث  ٔ خل يف         

     ُٓ ُٓ الّمعثظ ذبثن لمى ٍثٜ يف الثٍٓظي  ٔحم خلالٟن ا  ع   ؼٗض ظ ٞ  َ  بع الا ِر كحم

الٍٓعس  ٔحمٌّٓ  لٕ خمز وثَ و  ٌّٗث    الكمي ذرتٓذ  يف الٍٓط  يفظب  ذرٓذ  و  ٌّٗ  يف 

ؼٓرٜ ذرعٓرخل حم ٕاذ  ٔحم عاٞ ؼثرٔ  زث  ٔقثن يف ضثىري ٔال ِعثس يف خث طر  حمُ       

جي  فّٗ  ذرذٗ  ٌٔظي  ٔحمُ ُٖع ن ع  حموكٍٛ ٔوٍ  ه  ٔحمُ جي  الٍٓط  يفّذٓ قبثن  

. فثبني ٌظثي االعث إ ٌٔظثي از ث ٌ٘ ؼ٠ٍٗثذ ذشث  ط يفثَٗٓ ٌاثٓع  حمٌٓثْ ال           (2)الٍٓط  يفرم ك

َٓ اَزَ  ٌٔ٘ اَاِلَع ٔإ ِفِوَظ ِاك َ ؼعٖض ايفَ ظٍٓ٘  ٖع  ت  ك.حَمِشَب 

 َ حَمَلثِي َذثَر حمٌٖث  حمِ َتثِمٍَ       ﴿ :ذ ث ىل ْ ٔتثبؽ ٌ  اهلل قثٕه ك ذلث  ااوصمثٛ  مثٜ    ٔوث

ُِِي حم٘ ا  ََ َذثُؤٗ  حمٙ: ذثت عّي ُٔذاماّثي      ;(83وثرٖي:  ) ﴾ الٖشَٗ ٔطنَي َ َمٜ اِلَك ٔفِرٖ

ٔاعىثثتٚ حمخثثز اعثث ٞ  فراثث  ب المعظثث ُ لراثث  ب      فّثثذا يف و ٍثثٜ ذّثثتِي ِثث٘تا   

ّ  حمقٕٝ وثَ اعث ٞ  ِٔثذا حم ظثي     از ٍٗني  ٔيكٌّي خةٕا ِذا از ٍٜ يف عىتٚ; آٌ

و  ال يف ه لثْ; ي  ثذل ٔتث ت الشثعرٚ  ٔحنثٕ         قع ذّٓت; آٌيف الٍعٕا وَ اعٓت

                                                 
 .2003  خل ;   و خٓلٚ ) ا (  خلا  8ايفَ وٍظٕ ; لظ ُ ال رب  ػ  (1)

ا رظ ٌ٘ ) بع الا ِر(; خلالٟثن ا  عث    قثراٞٚ ٔذ مٗث  حميفثٕ فّثر  ىثٕخل  ىثع شث ير  وكربثٛ            (2)

 .56  ص ال  ٘ يف لا ِرٚ  الطب ٛ ال وظٛ
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ُٓ ٔا مثي  " :فٗإه اةرظ  يف العكرٚ ِذٓ ظ  ايفَ ٖؤيع ٔ   (1)ذل    ثرب ال حم
 .  (2)ك  ٗطٛ يفّ  ٔ ٛحمخلّل  مّٗ  ي ٌز فذا ٔاز  ٌ٘ االع إ يفني ا  بُذ

ُٓ فوظ ا االع إ حمشب ٓ  ُٓ ال رب ذا  ب يفني االع إ ٔاز  ٌ٘  ٖ   حم ٔقٕلْ ف

از  ٌ٘ مب  ِ٘ إ ِرٚ قٕاوّ  ذم  ازا  يفثٛ   ثٍ  ٛ ٔا ٗثٛ ذاثٓر الٓرشث  ط يفثني ذمث         

ٕٓ  ايفَ ظٍٓ٘ لظث ِرٚ ا وظث ا    ُٓ ذة از  ٌ٘ ٔاالع إ اليت ذا  يفّ   ِٕٔ و  ٖ   حم

ٕٓ  ا رظ  ٌ٘ لمٍٓظي يف الٓعالٟن. ٔيٓن ذلث  ٖثعف ٍ  فىل فقثرا     يف اةرظ  ٖٕافاْ ذة

ٌظرٖٓٛ خلاللٗٓٛ  ريفٗٓٛ قع ٛ ٖؤّلعّ  شر س وَ حمقٕاه الٍٓؽ ٚ يف وظثكلٛ الّمعثظ ٔاز ٍثٜ     

  مٜ و  ٖ رٕ  ذل  وَ وظ ٟن الال .

ٕٓ ٓ لظ ِرٚ ا وظ ا لٗآر عٓ يذ اليت ااوصمٛ تٕتط٘ ايفَ ظ  يف ٔ   ذة
ُٓ  ٔاؼع وشرتك و ٍٜ ع  (ُ ب ػ)  ( ه ب ػ ) (  ب ػ ) ا رٔ  ذريٗ  حم

َ  ذعثرت  وث   ٔ ن فذا ال ظي ُرِبَظ وٍْ ُرف  ِب ٔذراظ ّ   ااظتاٞ اظرى ل ِٕٔ  وث
٘ٓ نَبٔاَ  حمظتاْٟ  ٜ  ٖطم  فمن  َِبٔاُ  حمظتاْٟ  الظرى ل يفذل  ء ُ   مث  ا ٌظث 

ٕٓ ٓ ذاك ٍٖٓبْ ضثىَ  ٔ  (3)ىنكٔاظر يف ف فىل يف طْ ذراظن فذا  ك يفث ب يف لركيٗع ذة

الةٕذٗٓٛ ِٔث٘  لٛ َ الٓعالوخرٝ حمحمٌٕال   مٜ  كفوظ ا حمشب ٓ االع إ حمشب ٓ از  ٌ٘

ٞ الؼك ٖٛ اا ٕاس    فثإذا حنثَ   (4)طبٗ ٗٛ ٔالةٗغ الةرفٗٓٛ ٔؼك ٖٛ حم ٕاس اععث 

ف اٞ ٔظٕٓ لذاك ا وظ ا جرمعٛ ٔحملٕاُ وٍْ ورىث ٖتٚ ذؤّيثع لرى ثٛ شثراٞ الٓعاللثٛ       

 ٕ ذٗٓٛ ٔؼثثعِ  ٔظِٕثث  شالشثثٛ ذ ثثتٝ فىل ؼك ٖثثٛ اا ثثٕاس  فاثثع حمإّثثر لمٓعاللثثٛ الةثث

ٔٓال  ٔفىل الٓةثثٗغ الةثثرفٗٓٛ ش ٌٗثث   شثثٓي فىل ؼك ٖثثٛ حم ثثٕاس اععثث ٞ ش لصثث .   الطبٗ ٗٓثٛ حم

                                                 
 146  ص  2ػ: الة ٟ ايفَ ظ  :   (1)

 ذح:  مث٘ الٍعثعٙ    2ايفَ ظ  : اةرظ  يف ذبٗني ٔظٕٓ شٕاذ الاراٞاس ٔ ا ٖط    ٍّ   ػ  (2)

 . 06ص    1986ٌ      بع العر   فء  ٗن شميب   خلا  تريني لمطب  ٛ ٔ الٍشر  

  .ازرظن ٌعظْ الةعؽٛ ٌعظّ    (3)

(4)       ٙ :العاللثٛ الةثٕذٗٛ يف الممثٛ ال ريفٗثٛ   وؤتظثٛ الصا فثٛ        ٍٖظر  ث   تثمٗي  بثع الاث خل  العث خر

 52ص 2007ا  و ٗٛ   وةر  
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ٔمجٗ ّ  وراذ  لطرب يف ٍْٗ وَ الٓعاللٛ ِ٘ الٓعاللٛ الةٕذٗٓٛ عٗض ٖا  ب الّمعثظ  

 يف يٓن ضرب وٍّ  و ٍٜ يف ٍْٗ  ِٔكذا. 

ُٓ الٕض يف وظثكلٛ كفوظث ا االعث إ حمشثب ٓ از ث ٌ٘ك       ٔلذل  ٌعرتض وبعٟٗٓ  حم

ٕٓ  ايفَ ظٍٓ٘ وصال   كثَ حمُ ٖر ٓىث  حميصثر فثكيصر يفث الّطالل  مثٜ وظثرعٓعاس         يف ذة

حمٔ وث    Polysémieالبؽض الّمظ ٌ٘ ازٕ ٕلٛ يفعاللٛ االع إ وثَ قبٗثن ذ ثٓعخل از ٍثٜ     

ُٓ ذ ٓىثث  وثث  ذِثث  فلٗثثْ الاثثع  و ٞ وثثَ  مىثث ٞ ٖ ثثر  يف زشثثرتك الّمعظثث٘  ٔ ثثريٓ; ا

ال ريفٗٓٛ يف ذعظري وصن ِثذٓ الّظثٕاِر يف  القثٛ ظعلٗٓثٛ وثن االّطثالل ا ةثٗ   مثٜ         

   جرظ س البؽض الّمظ ٌ٘ المريف٘ ا عٖض ٔاز   ر.

ٕٓ ٓ لظ ِرٚ ا وظث ا  يىث  ذبثَٗٓ حم ثالٓ كحمٌث  لثع       ٔمّم  ٖع ي يفْ ايفَ ظٍٓ٘ ذة

ازةثث خل  الريف  ٗثثٛ ازطثثٓ عٛ ذثثكذ٘ لمركرٖثثر  حنثثٕ الَتِ َتَ ثثٛ ٔالَاِمَاَمثثٛ ٔالَةِمَةثثَمٛ         

فىل حمُ ٖاثثٕه: كٔٔظثثعس حمٖطثث  الَعَ َمثثٜك يف ازةثث خل  ٔالةثثع س فٌٓىثث    (1)ٔالَاِ َاَ ثثٛك

ََٕلَاٜك      طراب .  فثثبني و ثث ٌ٘ االضثث  (2)ٖثثكذ٘ لمظثثر ٛ حنثثٕ الَبَشثثَكٜ ٔ اَ َىثثَتٝ ٔالثث

ٔالرمعمغ ٔ عً االترارا  وَ ظّٛ ٔالرٍ  ل الةٕذ٘ يفني التاٙ ٔال ثني حمٔ الاث     

ٔالاّلً حمٔ الٓة خل ٔالاّلً حمٔ الا   ٔال ني يف الَتِ َتَ ٛ ٔالَاِمَاَمٛ ٔالَةِمَةَمٛ ٔالَاِ َاَ ٛ 

وثثَ ظّثثٛ  ٔيفثثني و ٍثثٜ الٓظثثر ٛ ٔاالٌظثثٗ ب الةثثٕذ٘ لمىثثٓع يف حمٔاخثثر الَبَشثثَكٜ ٔ   

ََٕلَاٜ وَ ظّٛ ش ٌٗٛ  و  ال ٖعل شّك  يف ٔ ٘ ايفَ ظٍٓ٘ يفٕظٕخل ذشث ين  اَ َىَتٝ ٔ  ال

ٓو  يفني الٓةٗمٛ الةرفٗٓٛ اّليت وٓصن ع  ٍِّ  يفةٗغ ازة خل  الريف  ٗٓثٛ ٔوث  ٖٕافث  ذمث      

 الٓةٗغ  وَ از  ٌ٘.   

ايفَ ظ  وا يفمٛ االع إ مب  ٖش ين حم ٕاذّ  وَ ااؼعاط يف يف   ظٗىث    ٔقع  ٖع

ّي يصريا و  جي مُٕ حم ٕاس ا رٔ   ٍع    فْٗ وكوٕو   ٔذل  حمٌٓٔات    ٌّٔع  

  ٖٔرٔقٍثث  حمُ ٌٍٓبثثْ ٍِّثث  فىل ذٕافثث  ِثثذا  (3)ر يفّثث   ٍّثث  مثثٜ ءثثز ااؼثثعاط از ٓبثث

                                                 
 153ص 2ايفَ ظ : الة ٟ  ػ   (1)

 153ص  ازرظن ٌعظْ   (2)

  159  ص 2  ػازرظن ٌعظٍْظر ٖ (3) 
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ٕٓ  ون الرارٖ  الرعأل٘ ل القٛ الإه يف لع ن اّلذٙ حيّا  ٔفاْ يٓن قٕه ف ثال   الرة

ٓ٘ ٘ٓ ف    ف م  .  يالوٗٓ   عٗض ٖةبح لكٓن ف    قٕل

ُٓايفثثَ ظٍٓثث٘ يىثث  حملعثثٜ  َ   ٖٔثثٕؼ٘ ا ثثر  الٕاؼثثع ٖاثثن  مثثٜ  ثثٕس و ثثٗٓ  حم

يف ز ٍٜ ازٍ ت ; تٕاٞ حمي ُ ِذا ا ثر  حمّٔلث    حمً ٔتثّط    حمً آخثّرا   ٔذلث  يف      

ٓٔ    ٔال ني َت  ٔاَاَظه الكمىٛ: كالَ ؼ ه البظ طٛ; ٔوص ه و  ٔقن فْٗ ا ر  حم

  ُٓ ٔ ٔظثثِ ااتثث  َٖ حمخثز اعىثثتٚ  يىث  حم ٍٖثث ه وٍّثث   ٔاعىثتٚ حمقثثٕٝ وثثَ    الثٍعس 

ُٓ عظثني  حمت  الٍعس حم مظ وَ الرتخلخل يف ل ظ   فاع ذرٝ ذة ق  الّم ال ني  يى  حم

 (1) ك لرة ق  از ٍٗني
َ ثٔ ع َٔتثٔ ع  فع مثٕا الةث خل      :ٖٔإه يف وٕضن آخر: ك ٔوَ ذلث  قثٕعي  

َِع َُٖرٝ ِٕٔ الة ٕخل يف ا بثن  -ّ  حمقٕٝ آٌ - ٔحنثٕ  ٔا ث ٟط    ز  فْٗ حمشر ُوَش 

َِع ٔؼ٘ظث   فالّ     -عّ   لطث  –ذل   ٔظ مٕا الظني  ْ وثن  حمٌٓث  ٔلىث  ال ٖظّثر ٔال ٖشث 

َِع وثَ         ٕٖذّث  وثن وث  ٖشث  ذل  فْٗ   ٕخل اَ ع ال   ٕخل أ ظي  فع مثٕا الةث خل لا

ااف  ه از  َلعٛ ازرعٖشىٛ  ٔظ مٕا الظني لَط عّ  فٗى  ذ رفْ الثٍعس ٔفُ مل َذثَرٓ   

 .(2) ال نيك
َ ظثث  قثع يفثَٖٗ الاٗىثثٛ الر بريٖثٛ لمؽثر  الٕاؼثثع  ِٔثٕ  ثثٕس      ٔفذا يث ُ ايفث  

ٓٔ ه الكمىٛ  ٖٔان يف ٔتطّ   ٖٔان يف آخرِث   ِٔثٕ ٖثؤخلٙ خلاللثٛ     يفظٗط ٖان يف حم

ا ثر  ؼث ه   ِثذا   ري اليت ٖؤخلّٖ  و  ٖا  يفْ يف ازخرػ حمٔ الةثعٛ   فاثع يفثَٖٗ قٗىثٛ     

   ُٓ  ّالكمىثثٛ حمتثثرا  يف ذرذٗثث  ؼثثرٔ  ا  ذرذٗبثثْ وثثن  ثثريٓ حمّٖطثث   فّثث  ِثثٕ ذا ٖؤيثثع حم

ُٓ   عٗبٛ  ٔا كىٛ فّٗ  حم مٜ ٔحم ثٍن مّمث   ال ثرب قثع ٖطثٗعُٕ فىل       ذيثر  ٔذلث  حم

ر  ٍّث  يفّث  ذرذٗبّث   ٔذاثعٖي وث       اخرٗ   ا رٔ   ٔذشبْٗ حم ٕاذّ  يف اؼعاط از ٓبث 

ٓٔ ه ا ثعط  ٔذثكخري وث  ٖطث ِ٘ آخثرٓ  ٔذٕتثٗط وث  ٖطث ِ٘ حمٔتثطْ;          ٖط ِ٘ حم

(3)ٔالمرض ازطمٕب خل تّٕق  لمؽرٔ   مٜ ءز از ٍٜ ازاةٕ
.   

                                                 
 146 ص2ػ ٍٖظر ازرظن  ٌعظْ   (1)

 147 ص2ػازرظن ٍٖظر   (2)

 162ص  1ػ   ازرظن ٌعظٍْٖظر   (3)
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 ذطرت ى ٔفٌٓ ٔالٕ ُ; عظالّم ؼٕه حمفك   وَ تب  مب  ظ  ايفَ ٖكر  ٔمل
 ا ثعط   ٔ ثٕس  المعثظ  يف ا ثر   يفثني  الثريفط  ؽث ٔه ف  الٕاؼثع  الةثٕس  فىل

ُٓ وع خلِ  يفٍرٗعٛ ٔخرػ  ( َئطَق ٔ َئطَخ) الع مني يفني فا  ُ  ٖظثر ىن  الطي حم
ٕ  الٗث يفس  الةثم   ايثن  الاطثي  ٖظثر ىن  ؼثني  يف  يث لبطٗ   الرطث   ينا  حنث
  (1)رئ الشَٓ ٛايفالٖع ِزَىَطَق

ٜ (   ِطالٍَ ٔ حِطالٍَ ) يفني آخر وٕضن يف تفٓرٔ ُٓ ا ربث     مث ٞ  حم ٜ  الث   حمٔفث
ٕٓ خلاللٛ ع  فك ُ ٔحم مظ ا  ٞ وَ  ٕذّ   محمز ؼني  مٜ  ٞاز  اٌظٗ ب يف ٚالا
   (2).الط   خلاللٛ ا  ٞ

َ  ٔيفمثغ  ْ  ذ ٔٚ ظث   ايفث ٓ  ف ع يفث ٚ  يفّثذ ْ  حم ىثن  ؼثني  العكثر  التثرٍب ط  خٗ لث
ٞ  ا ثعط  ٔذرذٗث   الةثٕس  ظثرا  يفثني  الةمٛ ٜ  يفٍث  ٛ  حم ثٕاس  ذرذٗث    مث  الكمىث

  مٜ الكٓ  خعاٛ يفةٕذّ  ذشبْ لممظّ  ف لب ٞ  :َضَؽيَف الع ن يف فا ه   الٕاؼعٚ

    س فذا ٔحنِٕى  الذٟ  ٔيفراشَ ااتع ج ل  ذشبْ لةؽمّ  ٔا  ٞ اا ض 
  (3)" الرتاب يف ٔالبض لمٍعض ٔالص ٞ اا ض  يف

ُٓ ِٔكذا َ  يفّ  مترن اليت الممٕٖٛ ازمكٛ ٍٖكر حمُ ٖظرطٗن ال ؼعّاحم فإ  ظث   ايفث
اتثرط ل عظثْ    ىث  ٔفٌٓ ;و ٍٗٛ يفعالالس ٔا رٔ  الكمى س يفريفط ذكر  مل ٔاليت

 فلّٗ  ٖظباْ مل خلاللٛ الكمىٛ يف  ٔا ر لرتذٗ ازرِ  ٔذي ْٟ الّٕق خل حمُ ٖكرش  
 قٕاٌٍّٗ .   ٔفّي الّممٛ إٕاِر ٖصٓبز الإه يفظب  الٓرظن يف اترٗ  ب . ِٕٔ و حمؼع

ٔوَ حمخلّلرٍ   مٜ ذل  يف وث  حمتثمعٍ  ذيثرٓ ؼعٖصثْ  ثَ فوظث ا االعث إ حمشثب ٓ         

ُٓ ك  يفةٕذّ  ذشبْ لممظّ  الب ٞ از  ٌ٘ ٔلٗس  َ فوظ تّ  از  ٌ٘ ذاذّ  ؼني ا ررب حم
َ  ااتثع   ج ل ذشبْ لةؽمّ  ٔا  ٞ اا ض   مٜ الكٓ  خعاٛ  الثذٟ   ٔيفثراش

                                                 
 157 ص 2 ػ  ازرظن ٌعظْ ٍٖظر   (1)

 09ص  يف ش ر  بع الٍ  ر     ٔخلاللرّ  الةٕذٗٛ وةطعٜ: البٍٗٛ ٍٖظر فيفراِٗي  (2)

 163ص  2ػ : الة ٟ  ٍٖظر (3)
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; فؽعٖصثْ  ثَ ذشث يفْ يفثني حم ثٕاس يف ٍّٗث        (1)...كاا ض يف  ث  س  فذا ٔحنِٕىث  

ٔو  ُ ا رىمز يف الٍٓعس قع  و مًٕ  ٍعٌ  وَ العّقٛ ال مىٗٓٛ اليت حتّمٜ يفّث  عٗثض   

ال ٖةٓح ا عٖض  َ ذط يف  يفني  ثٕس وٍطثٕت ٔو ٍثٜ يف ٍٗثْ ٔفٌٓىث  اٗٓثر الةثٕس        

 ٍٜ اّلذٙ ٖ ٓبر  ٍْ.  وَ  ىٗي الرشٓبْ يف ز 

 ٌٔظرش  يذل  مّم  تب :  

٘  الٍظث   يف الةٕس يفكِىٗٛ ال ريف٘ ٔ ٘ الممٕٙ -  لممثٛ  ٔيفث لر ي   المظث ٌ

 اتثرط ل  فاثع  الثتوَ   ذلث   يف اٌ ثعاوّ   لٍاثن  حمٔ الركٍٕلٕظٗٛ  ا وك ٌ س قمٛ وَ

 ٙ َ  فٕ ثثعْ الةثثٕس  خةث ٟ   فىل ال ريفثث٘ الٍعثث ذ الممثٕ  ٌطاثثْ  يٗعٗثثٛ خثثاله وث

ٛ   وٍثثذ  يفّث     ٓر اليت ٔازراؼن ٛ  يف ؼ لرثثْ اعٕاٟٗث ٜ  الثتفري   ؼريث  ؼثعش   ٖةثبح  ؼرث

وظىٕ    شي الٕلٕػ فىل حمقةٜ وثَ ذلث  ِٔثٕ  يفثط ِثذٓ ازمعٕإث س يف لثعالالس        

 اليت ذؤخلّٖ . 

- ُٓ َ  يفثن  يثبريّا   ٔ ٍع ايفَ ظث  شثكٌ ّ   ال ريف٘ الرتاط يف الٓعاللٛ ل مي حم   كث

ُٓ الإه ٘  يف ثعٓ  ال ريفث٘ يف  الّممٕٙ العكر ف ُ  الرطبٗاث ٜ  ق ٟىث   يث  از ٍثٜ   ٔ ث    مث

ٙٓ      مي ي ُ فاع ازخرمعٛ  حممن طْ ٔحتمٗن العاللٛ يف ورٗ  ;   جل إثٕاِر ال  كثَ يفثك

ؼ ه وَ ااؼٕاه فةمّ   َ وب ؼض الٓعاللٛ  وٍّ  إ ِرٚ فوظ ا االعث إ حمشثب ٓ   

ُ  ٌثته   ٍثعو   إّٕ ا ال ريف٘ المظ ٌ٘ البؽض فرٔل وَ حمٔىل از  ٌ٘ ث  ٝ  الاثرآ  ٖرؽثع

ٛ  ٔحمخالقٗٛ ٔاظرى  ٗٛ حمخليفٗٛ شٕ ٚ طٗ ذْ ؼ وال يفني ٔف ع  ٓ  يفبٗ ٌْ ال رب  ٔو رفٗث

ٍِٔث  ٖكىثَ االخثرال      و   ٗٓتِي يف  رب  ِي حمِن لمٛ ٔيفٗث ُ   يف فرؽعاِي ٔلمٕٖٛ

يفني ازٍّغ المظ ٌ٘ الذٙ ٖع ا الممٛ يف ذاذّ  ٔلذاذّ  ٔيفني خل اتٛ ال ثرب الاثعو ٞ   

اليت ي ُ الارآُ يف الم ل  قط   ؼ ِ   لذل   ٍن ازاةع ٌظرٖٓثٛ لمٕٖٓثٛ جرمعثٛ    

ال يفثثٓع حمُ اطثثن لمبؽثثض يف تثثبٗن تثثرب حم ٕا ِثث  يف ضثثٕٞ يثثٓن وظثثرعٓع وثثَ  مثثًٕ 

 الّمظ ُ. 
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ُٓ ِثثذٓ الع اتثثٛ ذكٓتظثثزٖٔكعثث٘ حمُ   وثثٍّغ  مثثٜ ٌٍٓبثثْ ذظثث ٔق  وثثن ذلثث  فىل حم

ُٓ    حتعٖثع  قةثع  ٔوٕاضث  ذّ   حملع إّ  يف الّممٛ ٖرربن ٔ ع٘ اتراراٟ٘ از ث ٌ٘  شثٓي ف

ايفثَ ظثث  قثع  ّيثثت  مثثٜ االتثر ى ه الّممثثٕٙ الشثث ٟن يف حتعٖثعٓ لمظثث ِرٚ العاللٗثثٛ     

الرعألٗثٛ ا عٖصثٛ الثيت     ٔ القٛ المعظ يف ز ٍٜ  ِٕٔ وذِ  الب ؼصني يف المظث ٌٗ س 

 ُذ ٍٜ يفثكخل اتٛ الممٛ يف االتر ى هك حمت ت  ٔقبن يٓن ش٘ٞ. 

ُٖ ٔ مْٗ ْ  حمفك   وَ يصريا فإ َ  ٔايفثَ ظث  ٔ ريِثي    المٗن ٔتثٗبٕٖ ٞ  وث  ال مىث 

ٕٓ ِ  ال رب ّٞ المرب   مى ٞ ط   ثري  حمٔ ازب شثر  االطالل حمٔ الرتمجٛ طرت  َ تٕا

ُٓ يف ف ااوصمٛ اّليت    رضٍ ِ  ت يفا  ذم   َ يٓن فض فٛ.ذل . ٌٔآع  حم

حتصيل احلاصل من دراسة ظاهرة اإلمساس على مذاهب اخلليل وسجيبووه   -5

 وابن جّني:

ُٓ خل اتٛ إ ِرٚ فوظ ا االع إ حمشب ٓ از  ٌ٘  مٜ وذاِ  الممثٕٖني   ٌٍٓبْ فىل حم

ٌّٕث   ٔالٍٓؽ ٚ ال رب الاعو ٞ اّلذَٖ وٓصمٍ  عي يف لٓصث لٕط ازثذيٕ  حم ثالٓ  ال ذ ثعٔ ي    

عص  يف ٔظْ وَ ٔظٕٓ ا خلاله  ٓس الكمىٛ ال ريفٗٓٛ يفٕظْ جةٕص  ٔقع حمتث عرٍ   

ٕٛ وَ االترٍر ظ س وٍّ :  ظىم

 ُٓ ََٓبِشث حم  ٔإَعث ِلاَا َا َظِوِفث حم إث ِرٚ يفعٖ ثٛ يف ال ريفٗثٛ   ثي ا قثرا  يف       ٘ ٌَٔ ث اَز  

يفٍّٗث  وثَ    فط   الٓع ات س ازا  ٌثٛ يفكٌّٓث  وركٓ ثمٛ يف لمث س حمخثرٝ يثذل   مثٜ وث         

ذع ٔس يف ااِىٗٓٛ  ٔوَ ٓ ٛ يف الركشري الٓعالل٘ لأل ٕاس  ٔقع ذكُٕ ال ريفٗثٛ وثَ   

حميصر الّمم س اؼرثٕاٞ  ىٗثن وظث ِر الٓعاللثٛ الةثٕذٗٛ  ٔال تثٗى  خلاللثٛ اا ثٕاس         

اعع ٟٗثثٛ ٔاأ اُ الةثثرفٗٛ اّلثثيت ذٍ ٔعثث  لعٗثث  وثثَ ال مىثث ٞ ال ثثرب ٔاةثثعشني       

ُٓ ٍِث ك خلاللثٛ  ثٕذٗٛ ذرظثٓرب وثَ ا ثر         يف لٓع اتٛ ٔالٓرؽمٗن  اا ور الذٙ حمّيثع حم

ذٍعي  َ  ع س ِثذٓ ا ثرٔ  ي لٓرخث ٔٚ ٔالشثٓعٚ  ٔاعىثس ٔا ّثر... ِٔثٕ وث          

ٕٓٚ ا عا اّلذٙ اٌبٍٜ  مْٗ الٍٓؽٕ ال ريف٘   ٔحمت   الٍٓؽث ٚ يف لرٍٓبثْ فىل    ٖشٓ   َ ق

اط ٔاز ث ٌ٘ الثيت   و  ّٔإعْ ال ريف٘ وَ ِذٓ الاٗي الر بريٖٛ يف   ي ٚ حم ٕاس ااؼع

ذ ٓبر  ٍّ   ٔيٗ  اٌراثٜ ا ثر  ااقثٕٝ فٗتٖٕلٕظٗث  لٗثعٓه  مثٜ ا ثعط ااقثٕٝ         
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ٔالةٕس ااض   فٗتٖٕلٕظٗ    وَ حمظن الر بري  ثَ ا ثعط ااضث   ِٔثٕ مّمث       

ٖصبز ال القٛ الطبٗ ٗٛ يفني الٓعاه ٔازعلٕه مب  ِ٘  القٛ قٕاوّ  اقرتاُ وٍطا٘ ٖطثرخل  

  ِث  يثصري مّمثَ قثرحم خلٙ تٕتثري ورظثٓر   فخمثط يفثني  القثٛ          فكرٚ اال رب ط اّليت اخٓل

ُٓ ازصمثض   ٕٓ ٓ الذِ  حمٔ يف زعًّٕ ٔ القرْ يف اشٗ ٞ ٔازظىٗ س  ٌٔآع  حم الٓعاه مبرة

ٕٓ  حمٔقثعُ ٔ ٖرشث  خل      يرث ب    ث ؼيبِ  Ogden & Richardis  (1)الثٓعالل٘ يف ذةث

ٛ meaning of meaning (1923 ) كو ٍٜ از ٍٜك ٕٓ   ث ؼ  يرث ب     وَ ظّث ٔذةث

وثثَ ظّثثٛ ش ٌٗثثٛ خطثثٕٚ حنثثٕ  (Ullman.S) (2)تثثرٗع ُ حمٔزثث ُكخلٔ  الكمىثثٛ يف الّممثثٛك 

 ذةؽٗح ذل .

ُٓ ال رب قع حمخل يٕا  ٓعٚ قط ٖ  لمٕٖٓٛ ذٍٓبْ  مّٗ  الٓع ات س الّمظ ٌٗٛ ا عٖصٛ ث  حم

ٔيكٌّٓ  فرح يف عض الّظ ِرٚ الّممٕٖٓٛ وٍّث  حمٌّٓثي ٖٕافاثُٕ ازثٍّغ الٕ ثع٘ يىث  ِثٕ        

 ٍع البٍٗثٕٖني  فضث فٛ فىل ؼر ثّي  مثٜ خل اتثٛ الّممثٛ يف االتثر ى ه ٔاتراةث ٞ         

وٍثرّغ يف المظث ٌٗ س الرعألٗثٛ. فثإذا اترؽطثرٌ       وا و س ا     الكالو٘ يى  ِثٕ  

الرب  ثثثع الٓرثثث  خي٘ ٔالٓرىثثث ٖت االيفظثثثرىٕلٕظ٘ يفثثثني ِثثثذٓ ا اثثثٕه از رفٗٓثثثٛ قثثثع ّ    

ٔؼعٖصّ    ريفّٗٓ  ٔ ريفّٗٓ  يف ٌز لٍ  ا  ظٛ فىل ف  خلٚ قراٞٚ ذراشٍث  الّممثٕٙ يف ضثٕٞ    

ٛ ا عٖصثثثٛ وثثث  اتثثثرؽعط وثثثَ وٍ ٖٔثثثن ٌظرٖٓثثثٛ يف ضثثثٕٞ ازٍ ٖٔثثثن الٍظرٖٓثثثٛ المظثثث ٌٗٓ 

 ٔاز   رٚ  ٔلكَ يفٕ ٘ وطمٕب ٔوركّيع.

ُٓ ال مى ٞ ال رب الذَٖ    ضٕا ِذٓ ال القٛ  تثٕاٞ وثَ الاثعو ٞ حمٔ اةثعشني       ث حم

ٙٓ ؼث ه وثَ            ُٓ ؼععّثي مل ذكثَ واٍ ثٛ  ثٓن خلا تث٘ ال ريفٗثٛ  فِذ ال  كثَ يفثك قّمٛ; ٔحم

 ثعخل و رثرب وثَ     ااؼٕاه فلمث ٞ وث  ٖثٕو١ فلٗثْ الرشثكٗن الّمعظث٘ لمكمىثٛ وثَ و ٍثٜ يف         

 الكمى س ال ريفٗٓٛ  ٔفُ يفعس قمٗمٛ وَ ؼٗض الكي وا  ٌٛ ون ت ٟر الَكٔمِي.  

                                                 
  خلا  الكرث ب  ٜحمٔ عُ ٔ ٖرش  خل ; و ٍٜ از ٍٜ  قٓعً لثْ ٔذرمجثْ خل. يٗث ُ حممحثع ؼث  ً حيٗث         (1)

ؼٗض ازصمض الٓعالل٘ ٔذعظري ال الق س الٓعاللٗٓٛ يفني  رٔتْ الٓصالشٛ:  وثت    70ا عٖع. خل.س. ص 
فكرٚ حمٔ فؼ لٛ  ورظن  ٔؼٗثض ذٍؽةثر  القثٛ اال ربث ط يفثني الٓروثت ٔازرظثن فٗىث  حتكثي الروثت           

 ٔالعكرٚ وَ ظّٛ ٔالعكرٚ ٔازرظن وَ ظّٛ ش ٌٗٛ  الق س تببٗٓٛ  مٗٓٛ.  

 .64  ص  يفشر يى ه .خل ذرمجٛ   الممٛ يف الكمىٛ ٔ :خل. حمٔز ُ ترٗعَ  (2)
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ُٓ الٍٓظر يف إ ِرٚ وصن فوظ ا االع إ حمشثب ٓ از ث ٌ٘  يفاثع  وث  يشث  لٍث         ث حم

 َ خلق ٟ  وٕ ٕلٛ يفّذٓ الّظ ِرٚ يف ؼٓع ذاذّ   ٖعرح آفث ت البؽثض  مثٜ الّظثٕاِر     

الّمعظ ٔاز ٍٜ لٗشّكن  ٍعٌ  تبٗال فىل يشثٕف س حمخثرٝ يف   الّممٕٖٓٛ ازٕ ٕلٛ يفصٍ ٟٗٓٛ 

يُٕ الٓعالالس ٔوعٝ ذكٓ مّ  يف البٍٗٛ الممٕٖٓٛ. فر ىٗ  وصن ِثذا الٍٓظثر قثع ٖعطث٘     

٘ٓ ممكثَ ٖظث   مبؽ  ثرٚ الثٓعالالس ازرعّمرثٛ        يفٍ  ٖٕو  فىل ا عٖض  َ ؼظ ب خلاللث

  َ ا ؼة ٞ ٔال ٓع.
 خامتة: 

ُٓ الّممثٕٖني ال ثرب الاثعو ٞ     القٛ المعظ مب ٍ ٓ  ٍثع   ٌٍرّ٘ يفّذٓ الٓع اتٛ فىل حم

حترىن حميصر وثَ ٔظثْ  فاثع ذكثُٕ ٌٕ ث        ٔ مٜ  حمتّي المٗن ٔتٗبْٕٖ ٔايفَ ظ 

وثثَ الرطثث يف  الرثث ً يفثثني المعثثظ ٔاز ٍثثٜ  عٗثثض ال حيرىثثن المعثثظ الٕاؼثثع فال و ٍثثٜ   

 إثث  ٔاؼثثعا  ٔقثثع حيرىثثن المعثثظ الٕاؼثثع حمٌٕا ثث  وثثَ از ثث ٌ٘  ٔاز ٍثثٜ الٕاؼثثع حملع 

فّثث٘  ٍثثعِي  القثثٛ  طثثٕٖٛ ؼرىٗثثٛ ومرؽىثثٛ  فثث لمعظ ٔاز ٍثثٜ ؼاٗارثث ُ    عٖثثعٚ.

ُٓ يف ال ٍ ٖٛؽعذ ُ  وٓر ُٓ يفكؼعِى   ٍ ٖٛ يف آلخر  ٔ ِٕٔ و  ٖ   حم االِرىث ً جيث    حم

ٔال كثس    عثظ فذ لٗظثز وٍتلثٛ از ٍثٜ خلُٔ وٍتلثٛ المّ      حمُ ٖاظي يف لرظ ٔٙ يفٍّٗىث  

 . ؽٗح

مٕٖني ال رب الاعو ٞ مبشكمٛ المعظ ٔاز ٍٜ ٔٔظٕٓ الرٍ ٔه الّم يفٕ ٘  قرا  ف

 حمٔ رع ٔ  لرخل االٌرة   عذا الشث ٓ ٖاليت حمفر ذّ    ٔالس اتراة ّٟي ازٕضٕل  

ُٓ الرىثث ٓاذاك  فىل   ٔلثثٛ ؼةثثر وٍطاثثٛ  الثثٕ ٘ إثثن يف  يفثثني ال ٍةثثرَٖ; ذلثث  حم

   متٓظّى .ظِٕرٓ وشعٔخلّا فىل حمشك ه الرلل  اليت  كَ حمُ 
ٔيفٍ ٞ  مٜ و  ظ ٞ يف خل اترٍ  ٔ لمرض ذٕتٗن البؽض فّٗ  ٌاثرت  ٔ ٌثع ٕ       

( فخل ايٗثثٛ وثثَ  Gogneitifالبث ؼصني فىل الٓظثث ٘ يف اتثثرٍب ط  رٝ لظث ٌٗٛ  رف ٌٗثثٛ )  

فكر ايفَ ظ  ٔ تٗبْٕٖ يف فط   و   رّي  لاط ٖ   القٛ المعظ يف ز ٍٜ ث يف  يفطّثي   

ٛ فكرٓ ثثث ِثٕ ال شث  ٖرطثىَ فشث  اس     فٖ ِ  يفإخل اك المظ ٌ٘ ال ريف٘ الاعٖي ٔطبٗ 

 ٔفريٚ ال ٖظ ّ  وصن ِذا البؽض.  
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  1  ذرذٗ   بثع ا ىٗثع ٍِثعأٙ; ط   1ػ  : المٗن ايفَ حممحع العراِٗعٙ  ال ني -

 .2002ٓ/1424خلا  الكر  ال مىٗٓٛ  يفرئس  لبٍ ُ  
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 االضطراب في شعر 

 أبي فراس الحمداني

 

*أ.د. حسني مجعة
*

 

 

مل ٜهٔ اؿسٜث عٔ ا٫ضطرطا  ؼي ؾط ط ؾط عط َط  اسٜطساا  نُط  َطٔ ؾط عط         

 قسِٜ خ٬ ؾ طٙ َٔ ٖصٙ اآلن١.

صُِٝ اؿسٜث عطٔ زٜٛاْط٘ ٚ ٕ   ٫ٚ اساٍ ؼي إٔ ايه٬ّ ع٢ً ا٫ضرطا  َٔ 

قبٌ ق١ُٝ زضاغت٘ ؼي حسٜثٓ  عٔ ؾ ط أبٞ نطاؽ. ٚقطس اعتُطسْ  ضٚاٜط١     اغتؿ طْ  َٔ

ابٔ خ يٜٛ٘ يسضاغتٓ  ٚنل طب ١ )ص زض( ٚ)ايؿطٜف ايطضٞ( ٚٚنطل طب تط٘ اقككط١    

ؼكٝك ا عًُٝ ا يًٓػد١ ايتْٛػط١ٝ ٚايطظ ؿيٗطط  ؼي َ٪غػط١ نٜٛتٝط١ بتاكٝطل ايطسنتٛض        

  ٖٚطٞ كهط ز كرطط بل ايرب طتري اغيؿط ض  يُٝٗط   نأط٬ا عطٔ أْٓطط  مل        قُطس بطٔ ؾططٜ ١   

ٌُْٗ طب ١ ايسنتٛض )غ َٞ ايسٖ ٕ( ايطظ عٓٝطجب ظُطث نطثرل َطٔ أؾط  ضٙ; ٚنٝٗط         

غرل قًٌٝ ػي  مل كطٚٙ طب    ايسٜٛإ اغي تُس٠ يسٜٓ   َٚثًطٗ  ايٓػطد١ اغيبطبٝط١ ايطظ     

ٔ   طب طجب ؼي ايهٜٛطجب أٜأط ا.. َٚط  كطعاٍ اغيدرٛطط١ ايتْٛػط١ٝ          أقطسّ ْػطد١ َطٜٚط١ عطط

                                                 
 عأٛ اؼ ز ايهت   اي ط . –أغت ش ق ضط ؼي ا َ ١ زَؿل  *
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ٖططط(  ٚعٓٗطط  صططسض  ايرب طط   548ضٚاٜطط١ ابططٔ خ يٜٛطط٘ ٜٚ ططٛز ْػططدٗ   زي عطط ّ )

 غ يب ا.

ٚن ٕ ابٔ خ يٜٛ٘ قس ق ٍ ؼي َكس١َ ضٚاٜت٘ يؿ ط أبٞ نططاؽ )َٚط  ظاٍ... ًٜكطٞ    

َّ ْؿطٙ حت٢ غبكتين ٚ ٜط ٙ ايطنبط ٕ; نعُ طجب     َّ بؿ طٙ زٕٚ ايٓ ؽ; ٚحيـيط عً  ي

ّٞ ٚؾطح ٚايسيٌٝ ع٢ً ٖصٙ اغيكٛي١ ٚبٝط ٕ صدطس م ابطٔ خ يٜٛط٘      (1)ت٘..."َٓ٘ َ  أيك ٙ  ي

ايظ أٚضز  أضب ١ أبٝ   َػطٓس٠ عطٔ ضاط ٍ     (2)َ  ٚضز ؼي )ايت ًٝك١/ ٫بٔ طي ع١(

َؿٗٛز شلِ ب يثك١ ٚاي سٍ ككٍٛ: "أخدلْ  ايؿٝذ ايص حل ايعاٖطس /عًطِ ايطسٜٔ أبطٛ     

ط بٔ زاٚز ايكطؾطٞ  اي ب ؽ أظيس بٔ عبس ايطظئ بٔ عبس ايهطِٜ بٔ عًٞ بٔ ا  

اغيصطٟ/ بكطا٠٤ عًٝ٘ غ١ٓ عيؼ عؿط٠ ٚغب ١٦ُ  ق ٍ: أْبأْ  /عبطس ايٖٛط   بطٔ    

ضٚاح/ غ١ٓ غبث ٚأضب ري ٚغت١٦ُ  ق ٍ: أْبأْ  /اؿ نفي أبطٛ طط ٖط ايػطً ٞ/ غط١ٓ     

اثٓتري ٚغب ري ٚعيػ١٦ُ; ق ٍ: أْبأْ  /ايك ضٞ اإلَ ّ: أبطٛ اي طتإ  زل عٝطٌ بطٔ     

َٔ أصطٌ زل عط٘ بكطعٜٚٔ  قط ٍ: أْبأْط : أبطٛ ٜ   ًط٢         عبس اؾب ض بٔ قُس اغي يهٞ/

اـًٌٝ بٔ عبس اهلل بٔ أظيس اـًًٝٞ اؿ نفي: ق ٍ: َأْؿطسْ : /عبطس اهلل بطٔ ضٚظْط١     

ايهدػ طٟٚ: ق ٍ: أْؿسْ / أبٛ نطاؽ اؿط ض  بطٔ ظيطسإ ايطتبًن/ يٓ ػط٘: ٚيطٛ       

   (4)ُٖ :ٖٚصٙ اي ب ض٠ ضُٔ بٝتري ٚضزا ؼي كرٛط١ )أر(; ٚ (3)َأ٢ ايهٌ...  خل"

ٖ ب طططجبي يططط٘ ضيٚحطططٞ شيًهٗططط     ٚ  ٜططط  َطططٔ 

 

ِ  أ طدططططلَ    ٘ي نًَطططط َ ططططجبي َ خ٬ص ططططٗ  َٓ طططط  ٚضي

ٔ  ععبط ا     ُّ َٓٗط  مل ٜه ط  ٚيٛ َأ٢ ايه 

 

 ٚ ُّْططط  ععطططن يًطططب ؟ نٝطططف بكطططٞ   

ٚايؿ ٖس ؼي ٖصا اغيك ّ إٔ أب  نطاؽ أْؿس طي ع١ نٝٗط  ضاٟٚ ايبٝطتري )عبطس اهلل     

َط  زل طٛٙ; ٖٚطصا َصطسام نًُط١ ابطٔ       بٔ ضٚظ١ْ ايهػططٟٚ( ثطِ ْكطٌ ٖطٛ ٚغطرلٙ      

                                                 
 .17ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (1)
 ٚضق١ أٚزي.طط  3346كرٛط١ ؼي ب ضٜؼ بطقِ  (2)
َططٔ ايت ًٝططل عًطط٢ ايكر طط١ ضقططِ طططط  1طططط اؿ ؾطط١ٝ طططط  267طططط  2/266نطططاؽ )ايططسٖ ٕ(  زٜططٛإ أبططٞ (3)

 ( يسٜ٘.214)
 ٚيٝػجب ؼي بك١ٝ ايٓػذ. 266/ 2/ زٜٛإ أبٛ نطاؽ )ايسٖ ٕ( 94أر: كرٛط١ زَؿل  (4)
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خ يٜٛ٘. أَ  َٔ ا١ٗ ا٫ضرطا  نكس ص ض ايبٝت ٕ أضب ١ا  يب طس ايطعَٔ بطري ايططاٟٚ     

 َٚٔ زل ٗ  بكعٜٚٔ ٚقس ضٜٚجب ا٭بٝ   َٔ غرل ططٜل ابٔ خ يٜٛ٘.

َٚٔ ٖٓ  ن ٕ ٚااب ا عًٝٓ  إٔ ْتتبث ايطٚاٜط   ا٭خطط٣ ايطظ عٓٝطجب بؿط ط أبطٞ       

يث ط ين ايطصٟ اختط ض َطٔ زٜطٛإ نط ٕ بطري ٜسٜط٘         نطاؽ َٔ ططم أخطط٣; نرطٜطل ا  

أؾ  ضاا ٭بطٞ نططاؽ ٚنطل َٛضطٛع   كًطن َٓٗعط٘ ايطصٟ ٚضط ٘ يٓ ػط٘ ؼي نت بط٘           

 ايؿٗرل )ٜت١ُٝ ايسٖط(  ٚيهٔ شيو ايسٜٛإ َ  ظاٍ َ كٛزاا.

يصا ْبسأ ب٘ قبطٌ غطرلٙ; ٚب يؿط ط ٭بطٞ نططاؽ; نُطٓٗي ا٫ختٝط ض يسٜط٘ ا ًط٘          

بٗ  ؼي َٛضٛع   عطس٠ ن يكصطٝس٠ اؿ ٥ٝط١ ايطظ      ٜ صٌ ايكصٝس٠ ايٛاحس٠ يٝػتؿٗس

 (1)نتبٗ   زي أبٞ أظيس عبس اهلل بٔ ٚضق ٤ ايؿٝب ْٞ; َٚرً ٗ :

 ٞ  أٜ ًا طططط ْٞ ع ًطططط٢ اي  ب ططططط ا د  ٫حدطططط

 

ٔ  ص طططط٬حٞ  َدطططط ٍي  ٛ اشد  ٚ قططططس ٜ طططط٦ؼ اي  طططط

ٚشنط َ ٘ ث٬ث١ أبٝ   ثِ ق ٍ: َٚٓٗ ; ٚشنط أضب ١ أبٝط   أخطط٣  ثطِ ض٣ٚ     

(  ٚيهطٔ ايٓػطد١   56غطت١ أبٝط  ; ٚعط ز نطط٣ٚ بٝطتري ؼي   )     ( 44ؼي ايص ا١ )

َطططٔ ٚظٕ  (3)َٚكر ططط١  (2)ايتْٛػططط١ٝ ض ٚ  قصطططٝسكري كهططططض نُٝٗططط  غطططت١ أبٝططط    

ايكصططٝسكري ٚضُٜٚٗطط   ٚقططس كٛانكططجب ضٚاٜتٗطط  َططث ضٚاٜطط١ )صطط زض( َٚٓؿططٛضا          

َث اخت٬ف ط ٝف ؼي ا٭ي  ؿي. ٚ شا ن ْطجب ايطٚاٜط   ايطث٬      (4))ايؿطٜف ايطضٞ(

مل كفد سي  ضٚاٙ ايث  ين نإٕ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ( ح ٚيجب غس ايث١ًُ ٚيهٓٗط  طي طجب   

( بٝتط ا أخطص  َطٔ قصطٝس٠ )أًٜاط ْٞ      42بري ايكصطٝسكري ؼي قصطٝس٠ ٚاحطس٠ بًبطجب )    

ًطٛ  نٝطو زاَٝط١    بٝت ا( َٚٔ قصٝس٠ )ق 23بٝت ا َٔ أصٌ  22)طط ع٢ً اي دلا  ٫ح( 

بٝت ا( ٚحصنجب ايب قٞ  َٚٔ ثِ أخًجب ٖطٞ   39عؿطٜٔ بٝت ا َٔ أصٌ  20اؾطاح( )

ا٭خط٣ بطٚا١ٜ ايث  ين ؼي )ٜت١ُٝ ايسٖط( ن٬ ٖٞ ح نـيجب ع٢ً أصٌ ضٚاٜتط٘  ٫ٚ  

                                                 
 .308ٚؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  67ٖٚٞ ؼي زٜٛإ أبٞ نطاؽ  1/42ٜت١ُٝ ايسٖط  (1)
 .308ٚ 90ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (2)
 .335اْـيط ايػ بل  (3)
 ٚايص ا  .ٚايرب ت ٕ َتر بكت ٕ ب يطٚا١ٜ  71ٚ 67طط  67ٚ 67طط  64اْـيط زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (4)
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; َط  ا طٌ ا٫ضطرطا  فا ط ا عطل ايططٚاٜتري;       (1)ٖٞ سلًجب ضٚا١ٜ )ابٔ خ يٜٛ٘(

ِٖٛ ؼي )ايتطصنط٠ اي دطٜط١( حطري ض٣ٚ بٝطتري َطٔ      يًتدًٝؽي نُٝ  بُٝٓٗ ; ثِ ٚقث ايط 

 .(2))أًٜا ْٞ( ٚأض ف  يُٝٗ  ث٬ث١ أبٝ   َٔ َكر ١ أخط٣

ٚمططٔ ؼي شيططو نًطط٘  صيطط  ْثبططجب إٔ ا٫ضططرطا  ٚقططث ؼي ايؿطط ط اغيٛثططل ٭بططٞ       

نطططاؽ; نهٝططف بطط٘ ٚقططس ٚصططٌ  زي ايؿطط ط اغيتٓطط ظس عًٝطط٘; أٚ اغيٓػططٛ   يٝطط٘ ظٚضاا    

ب ؟ ايطٚا٠ قس أًُٖٛا أؾ  ضاا َٛثك١ ٭بٞ نطاؽ ٚمل ٚبٗت ْ ا   ٖٚصا ٫ ٜٓػٝٓ  إٔ 

 (3)ٜيس ضاٖٛ  ؼي قص ٥سٙ اغيؿٗٛض٠ نكٛي٘:

٘د  ضأ٣ ايثَّب طططططط َثبطططططٛضاا نػ طططططسَّ بػ طططططٝ  د

 

ٕي نطط غدطي       ٖ َط عٓطط٘  ٖٚططٛ غ ططب ب  ِ  ايططسَّ  َنطط

 
نٗططصا ايبٝططجب َططٔ ضٚاٜطط١ )ايث طط ين( ؼي )ٜتُٝطط١ ايططسٖط( ٚؼي ايهطط٬ّ عًطط٢ قً طط١  

ٖططط(  ٚيهططٔ ايرب طط   ايططظ  339اؿططس  ايططظ غططكرجب بٝططس غططٝف ايسٚيطط١ غطط١ٓ )  

( بٝتط ا ٫  66اعتُس  ضٚا١ٜ ابٔ خ يٜٛ٘ أًُٖت٘  ٚضٚك٘ )ايٓػطد١ اغيبطبٝط١( ضطُٔ )   

 َثٌٝ ي ب ضكٗ  عٓس ابٔ خ يٜٛ٘.

٬ا َٚٓركط ا إٔ ٜهتطأ أبطٛ نططاؽ قصطٝسكري  زي صطسٜك٘       ٚ شا مل ضيتٓث يطسٜٓ  عكط  

)أبٞ أظيس عبس اهلل بٔ ٚضق ٤ ايؿٝب ْٞ ع٢ً ضٟٚ اؿط ٤ ٚٚظٕ ايطٛانط( نطإٕ ايططٚا٠     

أصٝبٛا ب يسُّٚاض ٚخًرٛا بُٝٓٗ . ٚنصيو ْطط٣ إٔ ٖٓط ى َكر ط١ ْػطًجب َطٔ َكر ط١       

طٟٚ أخط٣  نص ضك  َكر تري ب  طٌ ايططٚا٠; ٭ٕ اغيٓ غطب١ ٖطٞ ٖطٞ; ٚايباطط ٚايط       

ْ ػُٗ ; ٚقس ٚضزك  ؼي ايٓػطد١ ايتْٛػط١ٝ َٓ صطًتري; بٝطس إٔ ٖٓط ى َطٔ أٚضزُٖط         

 .(4))ابٔ خ يٜٛ٘( قر ١ ٚاحس٠ ٚععاٖ   زي ضاٜٚٗ 

                                                 
ٚضأٜٓط  شيطو قطس     45ٚ 42/ 1ٜٚتُٝط١ ايطسٖط    69ططط   64اْـيط زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػطد١ اغيبطبٝط١(    (1)

 (.179طط  175( ٚاي١َٝ٬ )85طط  75ٚقث ؼي ٖصٙ ايٓػد١ ؼي ايساي١ٝ )

 .483اْـيط ايتصنط٠ اي دط١ٜ  (2)

 .121ٚزٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ(  1/31ٜت١ُٝ ايسٖط  (3)
( 268َٚثًطط٘ ؼي طب طط١ )صطط زض ٚايؿطططٜف ايطضططٞ    2/364اْـيططط زٜططٛإ أبططٞ نطططاؽ )ايططسٖ ٕ(    (4)

ٚزٜطٛإ ا٭َطرل أبطٞ نططاؽ      134ْٚػطد١ ا٭ظيسٜط١ )ح(    54ططط   53ا٭غطس )أر(   ٚكرٛط١ َهتب١

   ٚيهٓٗ  مل كصنط ؾ٦ٝ ا عٔ اخت٬ف ضٚا١ٜ ايبٝجب ا٭ٍٚ.284
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ٚضسي  كهْٛ ٕ قر ط١ ٚاحطس٠ يٛحطس٠ ايطٛظٕ ٚايك نٝط١ ٚكه َطٌ اغيٛضطٛس ايطصٟ         

 ٜتاس  عٔ اغيٓ غب١ ايظ قًٝت  نٝٗ   ٚنطٌ قر ط١ َُٓٗط  كتطأيف َطٔ ث٬ثط١ أبٝط  ;       

 (1)٫ٚ خيتًف  ٫ ايبٝجب ا٭ٍٚ; أ٫ُٖٚ :

َ ؿدطططط٦ٝ ١ِ   ّٟ َ  ب ططططين َن  ططططِأ  بدططططأ  عيً ططططٛ

 

َ كططط َٞ    ٕ  ٜططط  ضيغوطططِ ا٭ْطططٛف  َيطططٛ  ك طيٚ

ٛ ٠ا      َّ ع ٓ ططط ِي عطططٔ ا ْدطططأد ايّؿططط   َْ ٝ طططتيه 

 

 َّ َٕ غ ططططططط٬ ال ؼي طد  ططططططط  ٗ ططططططط  بدت طططططططس بدرَل َن

ال      ٚ ا٥دطط َٕ صدططس مال َططٔ َغرطط َضٜفد   ٚ نتدٝ طط 

 

    ِ َّ  خد ططط فد ايًاططط٢ ؾيططط  ا٭ْطططٛفد ندطططط ا

ٚن ٕ أبٛ نطاؽ قس ْٗ؟ بأَط َٔ غٝف ايسٚي١ بكت ٍ بين ن طأ ٚبطين عكٝطٌ     

ايصٜٔ أغ ضٚا ع٢ً بين ْيُرل ٚضّٝكٛا عًِٝٗ  ِٖٚ ؼي ظي ١ٜ بين ظيطسإ. ٚيطصيو   

خ ٞ ا٭َط عًط٢ ب ط؟ ايططٚا٠ نصطٓ ٛا قر ط١ أخطط٣ َطٔ ث٬ثط١ أبٝط   كهططض نٝٗط             

 (2)  ٜأكٞ:ايبٝجب ايث ْٞ ٚايث يث ٚا ٤ ا٭ٍٚ نُ

 أ٫ ٖططططٌ يكططططّٛ ْطططط نطْٚٞ اٗ يطططط١ا   

 

ُ طططط  ا٭ْطططٛف َطاَطططٞ    ٕ  ٜططط  حي  ك طَٚطططٛ

ٚنصيو قس خ ٞ ع٢ً ب ؟ ايطٚا٠ ٚاقككري أٌَط آخط; ٚيهٓط٘ غط٬ف ا٭َطط     

ايػ بل; نكس ق ٍ أبٛ نطاؽ َكر ١ َٔ أبٝ ِ  عيػ١ انتدط نٝٗ  ب ْتص ضاك٘ اغيتت ي١ٝ 

بطٔ ن كط ؽ( ايطصٟ نط ٕ أَطرلاا يبًطس٠ ايً كط ٕ         ع٢ً )ايسَػتل  ٖٚٛ ْك ٛض بٔ ب ط زؽ

 (3)قبٌ إٔ ٜهٕٛ ًَه ا  ٚأٚشل :

 ٞ َيػ طططططططططتل  ش ضآْططططططططط ًَّين ايسُّ  كطططططططططأ

 

    َّ  َٚأب ص ططططططط  صططططططبب١َ ايً ٝططططططثد اشلُطططططط 

 ٚآخطٖ : 

    ٌ ُ طططط  ٫ٚ أضضطططط٢ اي تطططط٢ َطططط  مل ٜيَه

 

   َّ ّ  ايبيططططططط٬ ٌَ  قطططططططسا ٗ ططططططط َٟ ايَه  بططططططططأ

 
                                                 

 .220ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ ايتْٛػ١ٝ(  (1)
 ٚأًُٖجب ايٓػد١ اغيبطب١ٝ ضٚا١ٜ ايكر تري َ  ا. 343ايػ بل  (2)
( 118  ٚاْـيطط َ عطِ ايبًطسإ )ايً كط ٕ( ٚ)ى ّ     103ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ ايتْٛػ١ٝ(  (3)

 (.155طط  152ٚايكصٝس٠ ايطا١ٝ٥ )ا٭بٝ   
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ٚغي   ٚق جب اغيٓ ؿيط٠ ايؿٗرل٠ بري أبٞ نطاؽ ب س أغطٙ ٚبطري ايسَُّػطتل اغطتسع٢    

ٖصٙ ا٭بٝ   ٚظاز عًٝٗ  بٛص ٗ  زي٬ٝا قٜٛ ا ٫ ٜػترٝث اغيًو ايطَٚٞ زحأ٘; ٭ٕ 

شيو قطس حطس  حكط ا. ٚيطصيو َطٔ حطل ا٭بٝط   اـُػط١ إٔ كطط٣ٚ َٓ صط١ً يبٝط ٕ            

. ٚحػطٓ ا ن طٌ   (1)يكصٝس٠ )اغيٓ ؿيط٠(َط٠ ث ١ْٝ ضُٔ ا َٓ غبتٗ  ا٭ص١ًٝ; ٚإٔ كط٣ٚ

ابٔ خ يٜٛ٘ حري ضٚاُٖ  نصيو ٚح نـيجب ايٓػطد١ ايتْٛػط١ٝ عًط٢ أَ ْتٗط   بٝطس إٔ      

 .(2)ٖٓ ى َٔ مل ٜسضى ا٭َط ناصف اغيكر ١ َتُٖٛ ا بأْٗ  كهطاض ؼي ايطٚا١ٜ

        ٘   (3)ٚي ٌ َ  ضي ثٌ ٖطصا قطس حصطٌ ؼي قصطٝسك٘ ايؿطٗرل٠ ايطظ أضغطًٗ   زي أَط

  ٘ َُّجب أبٝ كطط ايث٬ثطط١ ايططظ ق شلطط  ٜططّٛ أثدٓتطط٘ اؾطططاح ؼي حطبطط٘ عُطط          حططري ضطط

 (4)ٚأٚشل :

٘ي  َيططططط   شا مل مل ٜي دٓ طططططَو اهلل نُٝططططط  كطٚ

 

ٌي  ٘د غ ططططططططبٝ  نًططططططططٝ ؼ  غيدًططططططططٛمال  يٝطططططططط

طيث ب ؟ ايطٚا٠ قص ٥س ايؿ عط  ٚي كٛا بري عّس٠ َٓٗ  نكسَٛا َٚأّخطٚا;   شاا 

   ٘ ( نُط  ْططاٙ ؼي ايٓػطد١ اغيبطبٝط١ ايطظ      ٚأض نٛا ضٚا١ٜ أخط٣ غرل ضٚاٜط١ )ابطٔ خ يٜٛط

( بٝتط ا عًط٢ ضٚاٜط١ ابطٔ خ يٜٛط٘      11بًبجب نٝٗ  )ايساي١ٝ( غب ١ ٚأضب ري بٝت ا  بعٜ ز٠ )

 :(5)نُ  ؼي اغيًال  َٚرً ٗ 

ٖ ططططس اؿ ّػطططط ز  َأا طططططي ا  ٖططططس  غيططططٔ ا 

 

ٌي َططط  ح ٚيطططجب   ضضططط ٤ي ح غطططسد   ٚأع أ ططط

 

                                                 
 .170طط  167اْـيط ايكصٝس٠ ؼي اغيصسض ايػ بل  (1)

( 275ٚ)طب طط١ صطط زض ٚايؿطططٜف ايطضططٞ    375طططط  2/371يططسٖ ٕ( اْـيططط زٜططٛإ أبططٞ نطططاؽ )ا   (2)

 .276( ٚزٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ 228ٚ)ايٓػد١ اغيبطب١ّٝ 

ططط   124ٚأبٛ نطاؽ اؿُساْٞ )ايػط َطا٥ٞ(   183طط  179اْـيط زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ(  (3)

125. 

ٚ)صط زض ٚايؿططٜف    2/320ٚزٜطٛإ أبطٞ نططاؽ )ايطسٖ ٕ(      347اْـيط ؾططح زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ      (4)

 .1/60( ٜٚت١ُٝ ايسٖط 234ايطضٞ 
ٚنٝطط٘  89طططط  87ٚق ضْٗطط  برب طط١ صطط زض    85طططط  79اْـيططط زٜططٛإ أبططٞ نطططاؽ )ايٓػططد١ اغيبطبٝطط١(      (5)

 )...ٚأععع َ  ح ٚيجب ...(.
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 (1)أٚ اي١َٝ٬ َٚرً ٗ  نٝٗ :

ٍَ  ضطططط٫٬ا َطططط  ضأٜ ططططجبي   َططططٔ ايأطططط٬

 

  ٍَ ٛ ا  َ  كبططططططط١َ ايهططططططططِٜ عًططططططط٢ ايَّٓططططططط

( بٝت ا ؼي طب ١ )ص زض( اغيأخٛش٠ عٔ ضٚا١ٜ 31( بٝت ا بُٝٓ  ٖٞ )40ٚقس بًبجب ) 

)ابطٔ خ يٜٛط٘(. َٚط  ٜ٪غطف يط٘ إٔ ب ط؟ اقككطري ايطصٜٔ طي طٛا ايؿط ط مل ٜ طِٓٗ            

ؼي كبٝرل ضٚاٜط١   (2)ايتاكٝل ؼي ايبًب١ً ايظ أحسثٗ  عسز َٔ ايطٚا٠; نعازٚا ايرري بً ١

 عسز َٔ ا٭ي  ؿي; ٚظٜ ز٠ أٚ ْك  عسز َٔ ا٭بٝ  .

ٚنصيو ن ًٛا حري طي طٛا عطس٠ َكر ط   ؼي َكر ط١ ٚاحطس٠; أٚ قصط ٥س ؼي       

قصٝس٠ ٚاحطس٠; أٚ َكر ط   بكصط ٥س  ٚحطصنٛا اغيكر ط    عًط٢ ايططغِ َطٔ إٔ         

كطجب َطٔ   اغيٓ غب١ كتً ١. ٫ٚ بأؽ عًٝٓ  َٔ إٔ ْؿرل  زي َكر ١ َطٔ غطب ١ أبٝط   ي      

 (4); نُرًث ا٭ٚزي:(3)َكر تري  ٚمل ٜتبري اقككٕٛ شيو

ِي    ٔ  اغَيػدططططرل َ َيططططٝ ه  َدطططط َيٓد  ططططجبي    ْططططٞ 

 

ٍ  ٚاَضز    َّٚ َٛ اغ ططططططت َر  جبي يه ٓ ططططططجبي أ  ٚ َيطططططط

٘       ٖٚٞ أضب ١ أبٝ     نتبٗ   زي غٝف ايسٚيط١ ٜطّٛ نط ٕ ؼي زٜط ض بهطط  ٚاغطتدً 

ّْٛط١     ّٕ ايث ْٝط١ َه ع٢ً حًأ; نؿ ط ب يبيدي ٭ْ٘ مل ٜؿ ضى ؼي اغي  ضى  ع٢ً حطري أ

َٔ ث٬ث١ أبٝ   زاض  ع٢ً عت   يػٝف ايسٚي١ ٭ٕ َٛق ٘ مل ٜٓص ٘ ػئ آشٚٙ َٔ 

 (5)بين عُ٘  ٖٚٞ:

ٗ ططط   ٞ  ايطططظ َأغ طططر ٛ بد  َقطططس  ن ٓ طططجب  عيطططسَّك

 

  ٟ ٚ غ طططط عدس ٕي   ٚ ٜ ططططسٟ  شا اؾططططت سَّ ايّعَطططط 

 
                                                 

ٚضٟٚ اغيرًث َٓصطٛب ا نٝٗط  ٚق ضْٗط  برب ط١      179طط  175اْـيط زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ(  (1)

 .210طط  208ص زض 
يصيو ْٗأٓ  بإع ز٠ ؼكٝل زٜٛإ ؾ ط أبٞ نطاؽ  ٚا ًٓ  ضٚا١ٜ ابٔ خ يٜٛ٘ َٓ ططز٠; ٚأؿكٓ ٖط     (2)

سي  مل ٜطز ؼي ايٓػد١ ايتْٛػ١ٝ  ٚطب ظ ص زض ٚايؿطٜف ايطضٞ  ٚ ٕ قٝطٌ:  ٕ قػطُ ا َٓط٘ اط ٤     

 ٜ٘; نُ  ؼي )أر(.عٔ ططٜل ضٚا١ٜ ابٔ خ يٛ
 ( قر ١ ٚاحس78.٠ٖٚٞ نصيو ؼي طب ١ )ايؿطٜف ايطضٞ  78طط ص زض طط زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (3)

 .330ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (4)
 ن ٓسُٖ  َكر ت ٕ. 1/37ٜٚت١ُٝ ايسٖط  255ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (5)
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َدٝطططططجب  ٘   َنطي ًوتيططططط َّ َ ططططط  َأ ٓ طططططَو بدب طططططرَل   َد

 

ٍَ ايب ططططططط َضزد   ٚاغَيطططططططط ٤ي ٜ ؿ ططططططططم بدططططططط يّع٫

ٙد   ّٞ يدبدططططططّط ٛ َيططططططسد ايّتكدطططططط  َنص ططططططب ط  ي َن ي

 

ٛ ايدطططططسد    َأغوأ ططططط٢ ع ًططططط٢ َأملال يدأ طططططط  د اي

ٚحري خ ٞ شيو ع٢ً أنثط ايطٚا٠ ٚقككٞ عسز َٔ ايرب   ; نكطس اغتػطٌٗ    

بطب١ٝ  ايظ طي طجب اغي َكر  طتري ؼي َكر ط١    ب ؟ ايطٚا٠ اؾُث بُٝٓٗ  َثٌ ايٓػد١ اغي

 .(2)  بُٝٓ  نصًجب ب ٝ ٔ ضٚاٜ   غرلٖ (1)( أبٝ  10ٚاحس٠ َٔ )

   ٘ َّط ; نطأنثط ايطٚاٜط     (3)ٜٚـيٌ اإلؾه ٍ اي٬نجب ؼي اي١َٝ٬ ايطظ أضغطًٗ   زي أ

ُّٗ   زي ايكصطٝس٠; ٚنطإٔ اغيكر ط١         أيب٢ اغيكر ١ ايطظ ٚضز  ؼي َٓ غطب١ كتً ط١ ٚضط

. ٚب ط؟ اقككطري عط   كهططاض اغيكر ط١ عٓطس قكطل آخطط; يهْٛٗط           َٔ ب   ايتهططاض 

. (4)ٚضز  ضُٔ ايكصٝس٠; ٚشنط عب ض٠ غرل اسٜط٠ عل اط َث ايطسٜٛإ )ايطسٖ ٕ(   

 زي ك ًٝططل  ن غيٓ غططب١ كتً طط١   ش ؼططس  أبططٛ نطططاؽ ؼي  طططط َططين طططط ٫ٚ حيتطط َ ا٭َططط 

  (5)عًطط٢ ظيوطط "اغيكر ط١ عططٔ ٖعضيتطط٘ "قبططٌ َٛكطط٘ ب طس  خ  قطط٘ ؼي ق ٚيطط١ ايتًُططو   

ٚشنططط  ك صططبَّطٙ عًطط٢ اطاحطط٘; ٚيهٓطط٘ بٗعضيتطط٘ ٖططعّ ٖططصا اقكططل ايططصٟ زَططي ايكر طط١ 

ب يكصٝس٠ ٚؽٌّٝ َ  ن ٕ ب يب٢ٓ عٓ٘; حت٢ يٛ مل ٜتطبري ايطسنتٛض ايطسٖ ٕ اؿكٝكٝط١      

عطٔ ب ط؟ اغيدرٛطط    ٚنٝٗط  ايكصطٝس٠ ن ًَط١  ٚأبكط٢        طط نُ  أعتكس طط ٭ْ٘ أخص 

تبث أؾط  ض ب ط؟ ايٓػطذ  ٚايرب ط   نطس أْٗط  ي كطجب        ع٢ً ايكر ١ َٓ طز٠. َٚٔ ٜت

 (6)غرلَ  بٝجِب َٓٗ  ؼي بٓ ٤ َكر ١ أٚ قصٝس٠; ْٚػبجب ؾ طاا يٝؼ ي٘ نكٍٛ اغيتٓن:

 (6)اغيتٓن:

                                                 
 ري ُٖ  قر ١ ث يث١.ٚظاز  بٝتري ع٢ً اغيكر ت 72طط  71زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ(  (1)

 .335ٚ 271( ٚؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ 72ٚ 71اْـيط )زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (2)

 .183طط  179اْـيط زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ(  (3)

 (.4ح ؾ١ٝ ) 220زٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ  (4)

 .234زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (5)
 .1/200( ٚزٜٛإ أبٞ ايرٝأ اغيتٓن 35طط ايٓػد١ اغيبطب١ٝ طط اْـيط )زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (6)
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  شا ًْططططجب َٓططططو ايططططٛز ن غيطططط ٍ ٖططططري 

 

 ٚنططططٌ ايططططصٟ نططططٛم ايططططذلا  كطططططا ي     

ن يبٝجب يًُتطٓن; ٖٚطٛ أب طس َط  ٜهطٕٛ عطٔ ايتُثطٌ   ْط٘ ا٫ضطرطا  ب ٝٓط٘             

ٚ ض ز ؼي ختط ّ ايكصطٝس٠ ٚمل ٜأطف    طط أٜأ ا طط ٖٚٛ ٫ ٜسخٌ  ؼي َبسأ ا٫قتب ؽ  ٭ْ٘ 

 زي اغي ٓطط٢ ؾطط٦ٝ ا  ن ٫قتبطط ؽ ضيتططعَ ب يػططٝ م; ٚحيطط نفي عًطط٢ ؾططهً٘  ٚقططس خي طط٢   

أحٝ ْ ا  ٫ٚغُٝ   شا ن ٕ ْصطف بٝطجب أٚ اعتُطس َبطسأ ايتصططف  أٚ ايتأطُري  أٚ       

ا٭صٌ اغيػتُس َٓ٘ نإٕ  ايتًٜٛإ. ٚ شا ن ٕ ٖصا غرل َ ٝأ  ٚ ٕ كرًأ اإلح ي١  زي

ٜ٪زٟ  زي ا٫ضرطا  ؼي ْػطب١ ايؿط ط  زي صط حب٘  نكٛيط٘     طط أٜأ ا طط ٖصا ا٭غًٛ  

   (1)ايصٟ شيثٌ نٝ٘ بٓصف بٝجب:

 "َٚططط  اغيطططط٤  ٫ ح ٝ طططثي ن طططٌ ْ ػططط٘"

 

ٌي  ٛ م  ايػطططُ نري  ا عدططط  ٚ ْطططٞ شلططط   َنططط

مل ٜطٓ   ن يؿرط ا٭ٍٚ يٝؼ ي٘ ٚ صي  شيثً٘ َٔ ثك نت٘; نٗٛ يًُٓكططٟ  ٚيهطٔ    

عًٝ٘ ْ قس أٚ زاضؽ بُٝٓ  كٓب٘ عسز َٔ ايب حثري ع٢ً قٛي٘ ايصٟ أخصٙ َطٔ بؿطط بطٔ    

 (2)أبٞ خ ظّ:

َّ ايًٝطططططط يٞ   عؿططططططكجب بٗطططططط  عططططططٛاض

 

ٌَ بطططططط يطنوَ؟ اغيد  طططططط ضي"    ٝ طططططط ـَ  "أحططططططلُّ ا

ٚمططٔ ٫ ْ ٝططأ ايتُّثططٌ أٚ ا٫قتبطط ؽ أٚ ايتأططُري; ٚ ٕ أحططس  اضططرطاب ا ؼي    

ايطصٜٔ غَّٝططٚا    ٚيهطٔ ْ ٝطأ َط  قط ّ بط٘ ايططٚا٠       ؾ طال َ  حت٢ ٜهتؿف ايك ض٨ أَططٙ; 

ضٚا١ٜ ا٭ي  ؿي أٚ ا٭غ يٝأ أٚ ي  كٛا بٝت ا َٔ بٝتري أٚ أنثط; نتبرل ٚا٘ ا٭صٌ; ثِ 

ْكططٌ ايططٓ ُّ اغيً ططل َططٔ اغيتططأخطٜٔ ب ططس صطط ْ ٘ اغيً  ططل عًطط٢ أْطط٘ يًؿطط عط ن غيكر طط١    

 ش قط ٍ ايططاٟٚ    اغيٓػيٛب١  زي أبٞ نطاؽ ٚاغيٓػيٛا١ ع٢ً َٓٛاٍ َكر ط١ حكٝكٝط١ يط٘;   

                                                 
ٚايؿرط ا٭ٍٚ َكتطبؼ َطٔ بٝطجب غيدٓ َكطط بطٔ نطط٠ٚ اغيٓكططٟ )ايبٝط ٕ ٚايتطبري(           219زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (1)

 .2/62ٚاغيػترطف  3/228

ٚايؿرط ايث ْٞ َكتبؼ َٔ ؾ ط )بؿط بٔ أبٞ خط ظّ: زٜطٛإ بؿطط بطٔ أبطٞ       133زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (2)

ٚ ا س ْ  ؼي نت   بين شيِٝ: َأح ّل اـٌٝ...( ٚقس شيثطٌ   ٚشي ّ ايبٝجب 78خ ظّ  بصطسض  ططط  أٜأط ا  ططط  نٝ٘: 

 (.39بٝجب غي يو بٔ ايطٜأ )ايسٜٛإ 
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   (1)اغيً ل ايصٟ أخص ايطٚا١ٜ عٔ كرٛط١ زَؿل:

َّ ب يؿطططططططط ّ أنٝكطططططططط     ٜطططططططط  خًًٝطططططططط

 

َٕ يططططٞ ضنٝكطططط ا ضنٝكطططط         ٖططططٌ كياّػطططط 

 نثيططططططط ايبطططططططس ضي ٚاـٝ ْطططططط١  ؼي ايّٓططططططط    

 

ٕ  أض٣ صطططططسٜك ا ص طططططسيٚق    ؽ  نُططططط   

ٛ نطططططط ٤د ٚاكَّبطططططث  ايٓطططططط      ٌي اي َّ أٖططططط  َقططططط

 

ٔ  ايب ططططططس ض ٚاؾ طططططط ٤د ططٜكطططططط      ؽي َطططططط

أض ف ايطاٟٚ أبٝ ك ا أضب ١ ٚضز  ؼي ؾ ط أبٞ نطاؽ  َث اخت٬ف ط ٝف ثِ  

 ؼي ب ؟ اؿطٚف ٚايهًُ    ٚشيو يعٜ ز٠ اإلٜٗ ّ بإٔ ايؿ ط يًؿ عط.

نٓأ ٫ ْ ذلض إٔ ا٭بٝ   ايث٬ث١ ػي  حصن٘ ايؿ عط بٓ ػط٘ قبطٌ  يكط ٤ ؾط طٙ     

 (2) زي ابٔ خ يٜٛ٘; ٭ٕ ا٭ٍٚ ؼطٜف ٚاضإ عٔ بٝجب ايؿ عط ا٭صًٞ:

َٕ يطططططٞ ض ندٝكططططط ا ض نٝدكططططط  ٌ  كيادّػططططط   ٖ ططططط

 

ٚ  ص طططططسٜك ا ص طططططسَٜك   ٛيّز أ  َيدًططططط   ايططططط

 
أَ  ايث ْٞ ٚايث يث نُٗ  سي ٢ٓ ٚاحس  ٚكهطاض أي ط ؿي َتهً ط١ يبططض ٚاحطس      

َططث ككطط طث ي ـيططري يًؿطط عط َططث ايبٝططجب ا٭ٍٚ. ٚاي٬نططجب ؼي ٖططصا ا٭َططط إٔ ايططسنتٛض  

بٛصط ٘ ا َ ط ا يهطٌ ؾط ط ٭بطٞ نططاؽ يهطٔ قكطل          (3)ايسٖ ٕ ض٣ٚ ايكر ١ اغيً كط١ 

)زٜططٛإ ا٭َططرل أبططٞ نطططاؽ( أغططكؽي ايبٝططجب ا٭ٍٚ َططٔ ايطٚاٜطط١ اؿكٝكٝطط١ ايططظ كبٓتٗطط   

ٚ)ح: كرٛطط١ ا٭ظيسٜط١  ٟٚ:    كرٛط١ )أر: كرٛط١ زَؿل ؼي َهتب١ ا٭غس(

ٜت١ُٝ ايسٖط( ٚأععأ ب ٭بٝط   ايث٬ثط١  ثطِ طيطث  يٝٗط  ا٭بٝط   ا٭ضب ط١ اغيٛثكط١.         

مل ٜهتططف بٗططصا بططٌ ص ططّطح سيطط  ن ططٌ; ٚأؾطط ض  زي إٔ ٖططصٙ اغيصطط زض ضٚ  ا٭بٝطط    ٚ

اغيٛثكططط١ سيططط  نٝٗططط  ايبٝطططجب ا٭ٍٚ ايطططصٟ أثبتططط٘ ؼي اؿ ؾططط١ٝ ا٭ٚزي ٚنصطططًتٗ  عطططٔ       

                                                 
 (.95  ٚاْـيط كرٛط٘ زَؿل )أر: 201زٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ  (1)
ٚع٢ً ايطغِ َٔ اـ٬ف اير ٝف بطري   118ٚؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  200اْـيط زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (2)

( نٗطٞ ٫ كبًطم َط  بًبتط٘ كًطو      277اغيبطبٝط١  ططط  ضٚا١ٜ ايسٜٛإ ٚايٓػد١ اغيبطب١ٝ )زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ    

 ايطٚا١ٜ.
 .269طط  2/268زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايسٖ ٕ(  (3)
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 ٚنأْ٘ أضاز إٔ ٜثبجب ع٬ُا َ ; ٚحيػأ أْ٘ حيػٔ صٓ  ا. (1)اغيٓاٛي١;

ا٭خطط٣   ٚي ٌ َٔ ٚاٛٙ ا٫خطت٬ف بطري ايٓػطد١ اغيبطبٝط١ ٚعطسز َطٔ ايٓػطذ       

 (2)َرًث قصٝس٠ أبٞ نطاؽ:

    ٍَ ٌٍ َطططط  ضأٜططططجبي َططططٔ ايأطططط٬  ض طططط٬

 

  ٍَ َِ عًططططططط٢ ايَّٓطططططططٛا  َي  كبططططططط١  ايهططططططططٜ

 ٖٚٓططط ى اخطططت٬ف بطططري كرٛطططط١ كطططْٛؼ; ٚطب تٓططط  ٚبطططري َططط  ضٚاٙ ايث ططط ين   

 :(3)بكٛي٘

 بططططططططططَأطوط افد اغي ث ك  طططططططططط١د اي  ططططططططططٛايٞ

 

    ٞ  ك َ ّطز ْططططططططططط  بَأٚغططططططططططط ؾيد اغَي ططططططططططط ي

 َٜٛططططط اَٚططططط  ؼًطططططٛ فططططط ْٞ اي دطططططع      

 

  ٞ ُ طي اي  طططططططططٛاي   شا مل ك ع ٓدٗططططططططط  غيططططططططط

بُٝٓ  ٚضز  ؼي كرٛط١ كْٛؼ )ؾططح زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ اؿُطساْٞ( ٚطب تٓط         

 (4)ٚطب ١ )زاض ص زض( ن آلكٞ:

َ ططططط  ك ع طططططين غ طططططط ا٠  ب طططططين أبدٝٓ ططططط       ٚ 

 

    ٞ ٛ اي ُ ططططططا د أطوطططططط افد اي  ططططط ٛ ٣ ث   غدططططط

اغيبطبٝط١ َطث ن ْٝط١ أبٝط       ٚمل كطٚ ٖصٙ اغيـي ٕ ايبٝجب ايث ْٞ ايصٟ ضٚك٘ ايٓػد١  

أخط٣ ضٚاٖ  ايسٖ ٕ; ٚأغكؽي ايبٝجب اغيصنٛض; ٚعٓ٘ أخص قكل )زٜٛإ ا٭َرل أبطٞ  

 نطاؽ( نػكؽي نُٝ  غكؽي نٝ٘ ايسٖ ٕ   ٫ أْ٘ حّطف ؼي ايطٚا١ٜ   ش ا ٤ ؼي ايٓػطد١ 

 (5)اغيبطب١ٝ ب س ايبٝجب ايصٟ ضٚاٙ ايث  ين أ٫ٚا; َ  ٜأكٞ:

                                                 
 .201اْـيط زٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ  (1)
ٌٍ( بطط يطنث ضٚاٜطط١ )ايٓػططد١ ايتْٛػطط١ٝ( ْٚػططدظ )صطط زض    245ؾطططح زٜططٛإ أبططٞ نطططاؽ   (2) ٚ)ضطط٬

 .179طط  175/( ع٢ً حري ٖٞ َٓصٛب١ ؼي ايٓػد١ اغيبطب١ٝ يًسٜٛإ 208ٚايؿطٜف ايطضٞ/
 .1/47ٜت١ُٝ ايسٖط  (3)

 .209ٚزٜٛإ أبٞ نطاؽ  245ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (4)
; ٚزٜطٛإ ا٭َطرل   284ططط   2/280ٚزٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايطسٖ ٕ(   176 زٜٛإ أبٞ نطاؽ )اغيبطب١ٝ( (5)

 . 244طط  243أبٞ نطاؽ 
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 ْٚ ًكطططططط٢ زْٚ ٗطططططط  ؾيطططططط  ث  اغيٓ ٜطططططط    

 

    ٍَ َيططططططططط  اغَيع طططططططط  َٔ ؼي   سييططططططططط  اير   طططططططط

   ٞ  نطططططصا ز أبطططططٞ ٚز أو ي غ طططططط ا٠د َقطططططَٛ

 

   ٍَ  عًططططط٢ اي دططططط٬   ؼي ؾططططططفد ايَ  ططططط 

 (1)ثِ أٚضز أبٝ ك ا ٚق ٍ: 

٘ي    َ ططططٔ عططططط ف  اؿططططط ٚ   َٚ ضغ ططططت  ٚ 

 

  ٍَ  َأطططططط    ايطططططَّٓ وؼ  بططططط َؿط  د ايػ طططططع  

ٛ ب ٞ ث ٓططططططططط ٤ِ      ٚ ٕ ايٓص طططططططططط  ؼي ث ططططططططط

 

َ ططططططططّط    ايًٝطططططططط يٞيبدػ ططططططططتُٗ  عًطططططططط٢ 

ٙي  َٛض زي اغيهططططططططططسَّضي ا ْبطططططططططط   ٚشا ايطططططططططط

 

 ٍَ ٚ ض ز    َطططططططططٔ ع طططططططططص ِ  ظي٫  سيططططططططط  أ

 (2)ٚأٚضز أبٝ ك ا أخط٣ ثِ ق ٍ: 

ٚ ض زٚا ؾدطططططب  ٖ ا     نططططإٕ ٜططططو  َ خططططٛكٞ 

 

    ٍَ ٌّ حططططططط  ٚ َأا ططططططط  بطططططططأنطّ َٛقطططططططِف 

 نأْ ططططططجب  َأضٜططططططتين خططططططٛض اغيٓ ٜطططططط   

 

  ٍَ  نديأ طططططجبي ع ضٖططططط  ٚاـطططططٛضي غططططط 

    ٞ  نص طططططب طٟ َطططططٔ قت يطططططَو ٫ قتططططط ي

 

   ٞ ٛ ضطططططٞ َطططططٔ َن  يطططططَو ٫ َن ططططط ي  ٚخ 

ن يب حطث اغيططسقل ٫ ضيهٓطط٘ كٛثٝططل ْػططب١ ٖططصٙ ا٭ؾطط  ض ٭بططٞ نطططاؽ ٚنططل ٖططصٙ   

اي ب ض٠ يٛاٛز ا٫ضرطا  ايطصٟ أحسثط٘ ايططٚا٠ نٝٗط  ٚؼي أَث شلط ; َط  حيتط َ َٓط           

َٚٔ نٌ ايصٟ ٜ ٢ٓ بؿ طٙ إٔ ٜتٌُٗ ؼي  خطاَ زٜٛاْ٘; يٝعٌٜ اؿٝف عٔ أؾط  ضٙ  

    ٘ ( ٜٚططسقل ايؿطط ط اغيٛثططل;  اغيطٜٚطط١ ؼي َـيطط ٕ َت ططسز٠ َططٔ غططرل ضٚاٜطط١ )ابططٔ خ يٜٛطط

ٚاغيتٓ ظس عًٝ٘; ٚاغيٓػٛ  ي٘ ٖٚٛ يبرلٙ  أٚ اغيٓػٛ  يبرلٙ ٖٚٛ يط٘  ٫ٚغطُٝ  إٔ   

عسزاا غرل قًٌٝ َٔ غعيٝ ك٘ مل كطز ؼي زٜٛاْط٘ اغيططٟٚ عطٔ ابطٔ خ يٜٛط٘ بُٝٓط  ضٜٚطجب        

. ْٚط٣ إٔ قػُ ا َٓٗ  َٛثل  ٚقػُ ا َٓاٍٛ ٜهتؿ ٘ اغيسقل ٚ ٕ (3)َٔ ططم أخط٣

ص  ك٘ غص ٥  غعيٝ كط٘; بٝطس أْط٘ أؾطس ؾطبٗ ا بؿط ط ؾط طا٤ غطرلٙ          كؿ ب٘ ؼي ب ؟

                                                 
 .177طط  176زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ(  (1)
 .178طط  177ايػ بل  (2)
 ٖصا َ  ْٗ؟ ب٘ اؾٗس إلع ز٠ ؼكٝل زٜٛإ أبٞ نطاؽ ب ٓٛإ )زٜٛإ ؾ ط أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ(. (3)
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عطنطٛا بط٘ ؼي اي صطط اي ب غطٞ نػط بك٘ ابطٔ اغي تطع. ٚيطصا كٓط ظس ايططٚا٠ عًط٢ َكر طط١            

 (1)غعي١ٝ حػ١ٓ ايبٓ ٤; ْيػدبجب ي٘ ٚيبرلٙ   ش ق ٍ:

 ٚبدططططططٝ؟ال بأؿطططططط ؿي اي ٝططططططٕٛ نأصيطططططط  

 

ٔ  خٓططططط اطا    ًو ًَ ٕ  غطططططٝٛن ا ٚاغ طططططت   ٖ طططططع ظ 

  ٞ  َٜٛططط ا سييٓ  ططططَ ايًططط٣ٛ   كص طططسَّٜٔ يططط

 

ٕ  قًططططططن ب يتصططططططدل غطططططط زضا     نبطططططط ز ض 

ً طططططط١ا    ٖد ٔ  َأ ٕ  بططططططسٚضاا ٚاْ ت َكططططططب   غ ططططططَ ط 

 

ٔ  اططططط شضا     ٔ  غصطططططْٛ ا ٚايتَ طططططت  َدػ ططططط ٚ 

 
٫بطٔ   (2)نٗٓ ى ضٚا٠ ضٚٚا ايكر ط١ يط٘ بُٝٓط  ْػطبٗ  صط حأ )اقطأ ٚاقبطٛ (       

١ ُٖٚط   اغي تع  ٖٚٛ ايصاٝإ. ٚنصيو ْيػطأ  بٝتط ٕ ٭بطٞ نططاؽ ؼي ٚصطف غطا ب      

 .(3)٫بٔ اغي تع  ع٢ً ا٭ضاإ

ٚنٌ َٔ ٜتاطس  عطٔ كؿط ب٘ ا٭ؾط  ض ايطظ أز   زي ا٫ضطرطا  بطري ايططٚا٠         

٫بططس يطط٘ َططٔ إٔ ٜتاططس  عططٔ كؿطط ب٘ ا٭زلطط ٤ ٚا٭يكطط   ٚايهٓطط٢; بٛصطط ٗ  أزَّ    

نصيو  زي ْٛس َٔ ا٫ضرطا . نأبٛ نطاؽ ٜٓتػأ  زي بين ظيسإ بٔ ظيسٕٚ َط   

بٗ ْٞ ٜرًل عًٝ٘ ؼي ب ؟ ؾٛاٖسٙ )اؿُسْٚٞ(. ٚب س ا ٌ ايطٚا٠ ن يطاغأ ا٭ص

ايتاكٝل ؼي ٚاحس َٔ ايؿٛاٖس كبري أْ٘ ٭بٞ نطاؽ; ٭ٕ عسزاا َٔ اغيـي ٕ ص طَّحجب 

 (4)بٓػبت٘  يٝ٘  ٖٚٛ َكر ١ ث بت١ ؼي ضٚا١ٜ ابٔ خ يٜٛ٘ ٭بٞ نطاؽ  ٚأٚشل :

َيؿ ططططططططططططططططططططططَطمال  ٚايً ٓطططططططططططططططططططططط ض 

 

   ٙ  عًططططططططططططط٢ َأعططططططططططططط يٞ ؾ طططططططططططططع ط 

ْٚط٣ إٔ ٚضا٤ شيو ضغب١ ا٭زٜأ أٚ ايطاٟٚ ؼي اقتٓ   ايؿط ٖس غيٛضطٛع٘ أٚ    

                                                 
ٚزٜطٛإ   2/452ًَٚال زٜٛإ أبٞ نططاؽ )ايطسٖ ٕ(    46ٚايتٛنٝل يًتً ٝل  149خ   اـ    (1)

 .113ا٭َرل أبٞ نطاؽ 
 .1/98اقأ ٚاقبٛ   (2)
 .212اْـيط أبٛ نطاؽ اؿُساْٞ )ايػ َطا٥ٞ(  (3)

ٚزٜطٛإ أبطٞ نططاؽ     1/58ٜٚتُٝط١ ايطسٖط    338ٚؾطح زٜٛإ أبطٞ نططاؽ    141زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (4)

 .117طط  116ٚزٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ  195طط  194ٛ نطاؽ اؿُساْٞ ٚأب 2/194)ايسٖ ٕ( 
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نهطك٘; ٫ٚ ٜ ٓٝ٘ نثرلاا اغِ ص حب٘  َ  ا طٌ عطسزاا َطٔ ايططٚا٠ أٚ ا٭زبط ٤ ايطصٜٔ       

اغتؿٗسٚا بؿ ط غطرل َٓػطٛ  يصط حب٘ ٜٛق طٕٛ عطسزاا َطٔ اقككطري سيعايطل ؾطت٢           

 ٕ اي  ؽ ٚق جب ؼي ايطاؽ.نٝتُٖٕٛٛ أْ٘ يؿ عط َ ; نإشا ٖٛ يؿ عط آخط  ٚكهٛ

 (1)يصا حس  ا٫ضرطا   ٚاـًؽي ٚايبًب١ً ؼي ايبٝجب اغيؿٗٛض ٭بٞ اي ت ١ٖٝ:

 كطاططٛ ايٓعطط ٠َ ٚمل ك ػ ططً وو َػطط يهٗ    

 

  ٕ ايػطططط ١َٓٝ ٫ ػطططططٟ عًطططط٢ ايٝ ططططب ؼَ   

 
ٚضسي  ككطث َغ وًط١ َطٔ ب ط؟ ايططٚا٠ نٝٓػطبٕٛ ؾط طاا ٭بطٞ نططاؽ; ٖٚطٛ ث بطجب            

ْػططد١ ا٭ظيسٜطط١ حططري ضٚ  َكر طط١ َؿططٗٛض٠ يػططٝف ايٓػططب١ يبططرلٙ  نُطط  ْطططاٙ ؼي 

  ٚيهططٔ ضاٟٚ ايٓػططد١ اغيططصنٛض٠ (2)ايسٚيطط١ ؼي خططدل صطططٜإ ٚضز ؼي )ٜتُٝطط١ ايططسٖط( 

  (3)ْػبٗ  ٭بٞ نطاؽ ٚك ب ٘ ب ؟ اقككري َٔ زٕٚ أٟ  ؾ ض٠ أٚ ك ًٝل:

ً طططططططططططططط٘ عًطططططططططططططط٢ ا ططططططططططططططع َس      أقّب

 

 ن د  طططططططططططططٌ ايرططططططططططططط ٥َط ايَ طططططططططططططَعسَ   

٘ي   ُ   طططططططططططططططططططط  ضأ٣ َطططططططططططططططططططط ٤  نأط

 

 عٛاقطططططططططططأ  ايرُطططططططططططثَ ٚخططططططططططط ف   

 ٚصططططططططططط زف خدًػططططططططططط١ا نطططططططططططسْ     

 

 ٚمل ًٜتطططططططططططططططططططططططصَّ بططططططططططططططططططططططط ؾ ط َس 

٫ٚ ٜأرلْ  إٔ ْصنط َثط ٫ا آخطط يصطٓٝث ب ط؟ ايططٚا٠ ٚايٓػط ر ٚاقككطري أز٣         

ٖٚطٞ غي  صططٙ    (4) زي ا٫ضرطا  ؼي ؾ ط أبٞ نطاؽ;  ش ْػبٛا قر ط١ ٭بطٞ نططاؽ   

                                                 
)غرل َٓػٛ ( ثطِ ْػطب٘ قكطل )زٜطٛإ ا٭َطرل       138/ 3/ ٚاي كس اي طٜس 200زٜٛإ أبٞ اي ت ١ٖٝ  (1)

( ٚايث بطجب أْط٘ ٭بطٞ    74( ٭بٞ نطاؽ  ٖٚٛ غًؽي; ٖٚٛ ؼي زٜطٛإ اإلَط ّ عًطٞ )   173أبٞ نطاؽ 

 (.4/106ٝس; اْـيط )ا٭غ ْٞ اي ت ١ٖٝ ؼي ٚعفي ٖ ضٕٚ ايطؾ
 .32طط  31/ 1اْـيط ٜت١ُٝ ايسٖط  (2)

 211( ٚأبططٛ نطططاؽ اؿُططساْٞ )ايػطط َطا٥ٞ( 94ايٓػططد١ ا٭ظيسٜطط١: كرٛططط١ ؼي َهتبطط١ ا٭غططس )  (3)

 .190طط  189ٚزٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ 
نططاؽ  ٚأبطٛ   190ٚزٜطٛإ ا٭َطرل أبطٞ نططاؽ      2/453اْـيط ًَاطل زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ )ايطسٖ ٕ(       (4)

 .208اؿُساْٞ )ايػ َطا٥ٞ( 
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ّٟ ايطن ٤( ٚك سازٖ  ث٬ث١ أبٝ   أٚشل :  (1)ٚابٔ بًسك٘ حًأ )ايػط

ٔ  ضزَّ ايتاَّٝطططط١ ضطططط حه ا     َ طططط  بٓ ػططططٞ 

 

      ٞ  ٚاطسَّز  ب  طس  ايٝطأؽ ؼي ايٛصطٌ َرُ ط

  

ٚا٫ضططرطا  ؼي أؾطط  ض اغيت  صطططٜٔ; ٫ٚغططُٝ   شا نطط ْٛا أصططسق ٤ ضيهططٔ إٔ    

َّ صطط حبٗ   ٫  شا ٚاططس  قطٜٓطط١ زايطط١ عًطط٢ ْػططبتٗ          حيططس  ا٫يتبطط ؽ  ٕ مل ٜيػ طط

ايصاٝا١. نأبٛ نطاؽ ن ٕ صسٜك ا ٚا ضاا ؼي ايػهٔ ٭بٞ اؿصطري ايك ضطٞ )عًطٞ    

ٚنط ٕ بطري أبطٞ نططاؽ ٚأبطٞ      أٜأط ا ط.   ططط  بٔ عبطس اغيًطو( اغيكططَّ  َطٔ غطٝف ايسٚيط١       ا

اؿصري َطاغ٬  ؾ ط١ٜ َٚه كب   عس٠. ٚيصيو كُٖٛطجب  حطس٣ ايطٚاٜط   نُط      

 (2)ؼي ْػد١ ا٭ظيس١ٜ ْػب١ قر ١ ٭بٞ نطاؽ ٖٚٞ ٭بٞ اؿصري; َٚرً ٗ :

 أٜكٓططططططططططجبي أْططططططططططٞ َطططططططططط  حٝٝططططططططططط 

 

 طططططططططجبي ضٖططططططططريي ؾيططططططططهوط اؿطططططططط ض     

عًط٢ ق نٝط١   ٚقس اعذلف أبٛ نططاؽ بأْط٘ غطرل قط زض عًط٢ اإلكٝط ٕ بؿط ط ٜ عبط٘          

)ايثطط ٤( نٝططأ بطط٘ أبطط  اؿصططري; نصططٓث عٝٓٝطط١ بسٜ طط١ ضزَّ عًٝطط٘ بٗطط  ك  ٚكططجب ؼي عططسز 

 :(3)ا٭بٝ    َٚرً ٗ 

 يطططط٦ٔ طي تٓطططط  غ ططططس ٠ٚا َأضض بطططط يؼال 

 

َّ شلططططط  عٓطططططسٟ ٜطططططساا ٫ أ ضطططططٝ  يٗ    نطططططإ

 

                                                 
 (.208ٚأبٛ نطاؽ اؿُساْٞ )ايػ َطا٥ٞ  152ٚخ   اـ    170زٜٛإ ايػطٟ ايطن ٤  (1)
; ٚايكر طط١ ٭بططٞ 65( ٚزٜططٛإ ا٭َططرل أبططٞ نطططاؽ اؿُططساْٞ   27طططط  26طططط ْػططد١ ا٭ظيسٜطط١ )ح  (2)

 ب خت٬ف ايطٚا١ٜ:   1/100اؿصري ؼي ٜت١ُٝ ايسٖط 

 آيٝطططططططجب أْطططططططٞ َططططططط  بكٝطططططططط 

 

 ططططجب ضٖطططري  ؾطططهط اؿططط ض .   

  
نكس شنط َٓ غطب١ ايكر ط١  ٚأٚضز َط  أٚضزٙ ايث ط ين ؼي      191طط  190اْـيط ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (3)

عًط٢   262ططط   261ايكر ١ ايػ بك١ ع٢ً حطف )ايث ٤( ٚاْـيط )ايٓػطد١ اغيبطبٝط١(  ش ظاز  ا٭بٝط      

 اي ١ٝٓٝ.
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 (1)ٚنتأ أبٛ نطاؽ  زي ايك ضٞ أبٞ اؿصري ؾ طاا َرً ٘:

ٌي  ٞ   ٕ ق يٛا: ايطحٝ  غساٜ  طٍٛ ؾٛق

 

 ٫ َنططططططططَّم اهلل نُٝططططططط  بٝٓٓططططططط  أبطططططططسا    

 (2)ٚبًبجب ايكر ١ عؿط٠ أبٝ  ; أا ب٘ أبٛ اؿصري بكٛي٘: 

ُ ططططططساا زا٥ُطططططط ا أبططططططسا   ُ ططططططسي هلل ح   اَؿ

 

  ٞ ٖ طي َطططط  مل ٜي  ردطططط أعرطططط ْ  َأح ططططس ا ٘دايططططسَّ

ٚيهٔ ب ؟ ايٓػذ  سي  نٝٗ  ْػدتٓ  اغي تُس٠  ْػبجب ايبٝطجب صططاح١  زي أبطٞ     

ٖٚططٛ يططٝؼ بصططاٝإ  ٚنططل ْطط  صطططٜإ يًث طط ين: "نأا بطط٘ ايك ضططٞ       (3)نطططاؽ

 ٚشنط ايبٝجب ايػ بل.  (4)بكصٝس٠ أٚشل "

ٚغأكطى ب ؟ ايُّّٓػ ر ايصٜٔ ّٜسغٕٛ ؾ طاا ؼي َطذي قصطٝس٠  أٚ ح ؾط١ٝ يب ٜط١     

ّٔ بٗطِ; نُط  ن طٌ أحطسِٖ حطري زؽَّ         بٝتط ا   (5)ايتٛضٝإ أٚ ايؿططح;  شا أحػطٓ  ايـيط

 :(6)ٖٚٛيًُتٓن ؼي ب ١ٝ٥ أبٞ نطاؽ 

ٛ ٠ا    َٚطط  أْطط  ب يبطط غٞ عًطط٢ اؿططّأ َضؾ طط

 

ٛ ا ي    ض طططط ٌٝف ٖطططط٣ٛ  ٜيب ب طططط٢ عًٝطططط٘ ث طططط

َّ أٚ نثطط; يؿط عط َط        ططط  ٭َط َ  طط ٚيهٓين ئ أكطى َٔ ٜتكصس   مطٌ ؾط ط; َقط

ّٜٚسعٞ أْ٘ ي٘; أٚ شيو اغيٓػٛ  خرأ َٔ قبٌ ايطٚا٠ ٭بٞ نطاؽ  ٖٚٛ غطرل قًٝطٌ   

عُ٘ أبٞ ظٖرل اغيًٌٗٗ بطٔ ْصطط بطٔ ظيطسإ      نكس ضٟٚ إٔ أب  نطاؽ نتأ  زي ابٔطط 

                                                 
 .313طط  312ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (1)
 ْٚ ّب٘ ع٢ً َ  كِٖٛ ب٘ ب ؟ اقككري. 313زٜٛإ أبٞ نطاؽ ؾطح  (2)
 85ٚزٜٛإ ا٭َطرل أبطٞ نططاؽ     2/96( ٚزٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايسٖ ٕ( 98زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ص زض  (3)

 (.55ٚأبٛ نطاؽ اؿُساْٞ )ايػ َطا٥ٞ 
 .99/ 1ٜت١ُٝ ايسٖط  (4)
 .15ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (5)

 .1/199زٜٛإ أبٞ ايرٝأ اغيتٓن  (6)
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 (1)قصٝس٠ ٜ  كب٘ نٝٗ  ٭ْ٘ اغتع  ٙ َٚرً ٗ :

     ٘ ٘ي ض ب طططططثي ايص طططططب   َٚ  غي ططططط َ ططططط  َ ّْططططط  أ

 

      ٘ َ ث  غطط طي   نطط٬ عيططص ض   ٕ مل ٜيٓ  دططسد ايططس

نهٌ اغيـي ٕ ايظ ْ طنٗ  ْػبجب ايكصٝس٠ ٭بٞ نطاؽ ٚيًػبأ ايصٟ قٌٝ  بٝطس   

إٔ ب ؟ كًو اغيـي ٕ أب٢  ٫ إٔ ٜهتأ أبطٛ نططاؽ قصطٝسكري ؼي ايػطبأ ْ ػط٘ ٖٚطٛ       

( بٝت ا بُٝٓط  ايث ْٝط١ اغيٓاٛيط١    21ا  ٤ ابٔ عُ٘ ٚصسٜك٘; ا٭ٚزي اغيٛثك١ َه١ْٛ َٔ )

ٗطط  ٚايططٛظٕ شاكطط٘  ٚكهطططض نٝٗطط   ( بٝتطط ا. ٚقططس ْـيُططجب عًطط٢ ايك نٝطط١ شاك 33أضططاجب )

ّٛيجب اغيكس١َ ايرًًٝط١ عًط٢ غطرل     كطانٝأ قسز٠ بُٝٓ  كبرل  أي  ؿيٗ  ع٢ً مٛ َ  ٚط

 (2)َٓٗي ايؿ عط  َٚرً ٗ :

  ٘ ٌي اي طططط ؼي ٖٚ كطططط  َ  غي طططط  ٖططططٛ ايرًطططط

 

   ٘ ُيطط ٔ  َأْ ططجب  ؼي ايَكًططأد ن كد َ طط ٗ طط٣ٛ   نططبيإ  ب

نططاؽ ْػطدٗ  عٓط٘    ٚغي  ق ّ عٌُ )ايسٖ ٕ( ع٢ً طيث نٌ َط  ْيػطأ  زي أبطٞ     

َر٦ُٓط ا ؼي ْػطبتٗ  ٚقطسََّٗ  عًط٢ ايكصطٝس٠ اغيٛثكط١  بٛصط ٗ          (3))ايسنتٛض ايتطٛلٞ( 

 (4)قصٝس٠ أخط٣.

ٚ زي ٖٓطط  ضيهططٔ إٔ ٜهططٕٛ شيططو َ طٚنطط ا ؼي َػططأي١ ايٓاططٌ ايططظ كطط٪زٟ  زي         

ا٫ضرطا   بٝس إٔ ا٫ضرطا  ايبؿث َ  أحسث٘ ايتٛلٞ حري أغكؽي ايبٝطجب اآلكطٞ   

 (5)١:َٔ ايكصٝس٠ اغيٛثك

ٚيزَّاا ٫ ايعَطططططططططططط ٕ ٜيبٝططططططططططططسٙي   أّٚزى 

 

     ٘ َي  ٫ٚ ايٓطططأٟ ٜي وٓٝططط٘ ٫ٚ اشَلع ططططي صططط ض

 
                                                 

ٚزٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايٓػطد١   320طط  318ٚؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  287طط  286زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (1)

ططط   150( ٚأبٛ نططاؽ اؿُطساْٞ   394طط  2/393ٚزٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايسٖ ٕ  215طط  213اغيبطب١ٝ 

151. 
 .382طط  2/380زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايسٖ ٕ(  (2)
 .274طط  273زٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ  (3)
 .276طط  275اْـيط ايػ بل  (4)
ٚزٜطٛإ أبطٞ نططاؽ     320ٖٛ ؼي َٛض ٘ َٔ ايكصٝس٠ ا٭ص١ًٝ اغيٛثك١ ؼي )ؾطح زٜٛإ أبٞ نططاؽ   (5)

 .276طط  275( بُٝٓ  ٫ كأُ٘ ؼي زٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ 215ٚ)ايٓػد١ اغيبطب١ٝ  287
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ٚأبك ٙ ؼي ايكصٝس٠ اغيٓاٛي١  ش ق ٍ: "ايبٝجب َهطض ؼي ايكصٝس٠ ايك زَط١  ٚنططض   

نططصيو عٓططس ايططّسٖ ٕ  ٚأغططكرٓ ٙ َططٔ ايكصططٝس٠ ايك زَطط١ َٚٛضطط ٘ ايػطط زؽ َططٔ      

 .(1)ا٭خرل"

ٚ ا س  ايكصٝس٠ اغيط١ٜٚ بٛاحطس َطٔ اغيـيط ٕ يسٜط٘  َنكطسََّٗ  عًط٢       قس ْب ط ي٘ ٭ْ٘ 

كًو ايظ أطيث ايطٚا٠ ايكسا٢َ ع٢ً ضٚاٜتٗ   ٚيهٔ اَؿلَّ ئ ٜب ط ي٘ ٖصا ايصطٓٝث  

ايصٟ ٜتع ن٢ َث أقٌ اغي  ٜرل اي ١ًُٝ ؼي ايتاكٝل  ٫ٚغُٝ  إٔ غط٬ف ايطسٜٛإ قطس    

 نتأ عًٝ٘ "حكك٘ ٚؾطح٘".

ػطططٛ   زي أبطططٞ نططططاؽ أٚغطططث ا٭بطططٛا  ؼي  ٜٚ طططسُّ بططط   ايؿططط ط اغيٓاطططٍٛ اغيٓ

ٜط٪زٟ  زي  ططط  حتُط ا  ططط  ا٫ضرطا ; ًٜٚٝ٘ ايؿ ط اغيٓػٛ   يٝ٘; ٚيهٓط٘ يبطرلٙ. ٖٚطٛ    

ايت  ٚ  ؼي اغيػت٣ٛ اي طين ٭ٟ ؾط ط ٜصط   بط٘; ٚ ٕ نٓط  ْكطط بطإٔ ايؿط ط اغيٛثطل          

ْ ػ٘ ضيهٔ إٔ ٜٗطبؽي نٓٝط ا ؼي ب ط؟ اغيٛاضطث َطٔ ايكصطٝس٠ ايٛاحطس٠  أٚ ؼي قصط ٥س         

 بطَتٗ   نأ٬ا عٔ أْ٘ ٜٓتي نصيو ؿي ٖط٠ ايتهطاض. َٚكر   

َ طط اغيٓػطٛ        ٚي٫ٛ اشلبٛؾي ؼي اغيػت٣ٛ اي ين يًؿ ط اغيٛثَّطل أحٝ ْط ا ٫ْهؿطف أ

 زي ايؿ عط أٚ اغيٓايٍٛ عًٝ٘ بؿ٤ٞ َٔ ايسضا١ٜ ٚايتأٌَ  حػطأ َط  ْططاٙ ؼي َكر ط١     

َػطتٛاٖ   ْػبجب  زي أبٞ نطاؽ ؼي ايثٓ ٤ ع٢ً آٍ ايبٝجب  ٖٚٛ بط٤ٟ َٓٗط   يأط ف   

َّ  ي٘ ؼي ٖصا ايب    ٖٚٛ قٛي٘:  (2)اي ين  ٚامساضٖ  ع

َ طططططط٫ٛ  ٚ  ؾطططططط ند ٞ َأظيططططططسي ايططططططَّٓنُّ 

 

  َٕ ٞن  ٚايبدٓ ططططططططجبي ٚايػ ططططططططب ر   ٟ  عًطططططططط

َِ ايصَّطططططط     ًوطططططط ٞن  ٚبطططططط قدطي اي د  ٚعًطططططط

 

  َٕ  زمي  ثطططططططططططِ اَ٭َطططططططططططريي ب يتَّب ٝططططططططططط 

ٔي عًططططططططٍّٞ  ٞن  قُططططططططسي بطططططططط  ٚعًطططططططط

 

ُّ ايطططططططططّساْٞ  ٞن  ٚاي ػطططططططططهط  ٚعًططططططططط

 

                                                 
 (.4ح ؾ١ٝ ) 274اْـيط زٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ  (1)

ٚزٜطٛإ أبطٞ نططاؽ    ططط   143َهتبط١ ا٭غطس ايٛطٓٝط١    ططط  كرٛطط١(  طط نطاؽ )٫بٔ خ يٜٛ٘  زٜٛإ أبٞ (2)

 .303ٚزٜٛإ ا٭َرل أبٞ نطاؽ  88ٚاغيسٜإ )ايسٖ ٕ(  2/397)ايسٖ ٕ( 
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ٓ ططططططط    ُّ ٜططططططّٛ ٫ ٜ  ٗ ططططططس ّي اغَي  ٚاإلَطططططط 

 

  َٕ ٕي شٟ ايبي ططططططططططا  ططططططططططَ ثي  ٫ غ  وططططططططططا

 (1)نًٛ ٚاظٕ ايب حث ٖصٙ اغيكر ١ سيكر ١ ػي ث١ً َٛثك١ ايطٚا١ٜ َٔ اٗط   عطس٠   

يتبري ي٘ اي  ضم ايؿسٜس ؼي اغيػت٣ٛ اي ين. نٗٞ َطٔ اٗط١ ككًٝطس يتًطو; ٚيهٓٗط  مل      

بٞ ايطصٟ ن ًطٗ  كطك طث عطٔ نط٬ّ      ككب؟ ع٢ً كك١ٝٓ اي ٔ ا٭زبٞ ايب٬غٞ ٚا٭غًٛ

 ايٓ ؽ ايصٜٔ ٜتًصشٕٚ بتهطاض أزل ٤ َٔ حيبِْٛٗ َٔ ا١ٗ أخط٣.

ٚقبٌ إٔ ْٓٗٞ اؿسٜث ؼي ٖصا اؾ ْأ اشل ّ ٫ ْٓػ٢ ايتأنٝس ع٢ً ا٫ضطرطا   

ايصٟ حيسث٘ ايطٚا٠ بتكسِٜ أبٝط   عًط٢ أبٝط   ؼي ايكصطٝس٠ ايٛاحطس٠; َط  ٜط٪زٟ  زي        

غرل قًٌٝ َٓٗ   نُ  ٚاسْ ٙ ؼي اخت٬ف كطكٝطأ أبٝط     بًب١ً ؼي غٝ م ايس٫ي١ ي سز 

ُّططط  ٖطططٞ عًٝططط٘ ؼي ايٓػطططد١ ايتْٛػططط١ٝ;  عطططسز َطططٔ ايكصططط ٥س ؼي ايٓػطططد١ اغيبطبٝططط١ ع

ْٚػططدتٓ   نأطط٬ا عططٔ ا٫خططت٬ف ؼي ضٚاٜطط١ عططسز َططٔ ا٭ي طط ؿي ٚايذلانٝططأ ٚعططسز    

ا٭بٝط  . ٚغططأثبجب َكر طط١ ٚاحطس٠; يتهططٕٛ زيطط٬ٝا عًطط٢ َط  ْكططٍٛ  ٚػيطط  اؾططتٗط ؼي    

 (2)ٚثك٘ طيٝث ايطٚا٠ قٛي٘:ؾ طٙ ٚ

٘د َ تدططط َيس ا ٘د ٫ َطططٔ   غ طططهدط  ي َطططٔ َيا ـيططط

 

٘ي   ٔ  عطططططٝين شي ًٜ ططططط ٛ ّ ع ططططط ٍ  بططططط يَّٓ  َٚططططط 

٘ي     َٚططط  ايػُّططط٬ف زٖطططتين بطططٌ غطططٛاي  

 

٘ي  ٍي اظزٖططططتين بططططٌ سل ٥ً طططط ٛ ُ  ٫ٚ ايؿَّطططط

    ٘ ٔ  يطططط  ٜ َٛ ٛ ٣ ب  ع َططططٞ َأص ططططساٌل ي طططط  يطططط

 

٘ي    ٍ  ص ططططب طٟ سيطططط  ؼططططٟٛ غ٥٬ً طططط  ٚغطططط 

ايظ ضٜٚجب ؼي )ايٓػد١ ايتْٛػ١ٝ( عٔ ابٔ خ يٜٛ٘  بُٝٓ  ٖطٞ   اْتٗجب ا٭بٝ    

                                                 
ٚزٜطٛإ أبطٞ نططاؽ )ايطسٖ ٕ(      356ٚ 11ٚؾططح زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ      313اْـيط زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (1)

ٚأبطٛ   164ٚكرٛطط١ ا٭ظيسٜط١    28َهتبط١ ا٭غطس   ٚكرٛطط١ زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ      230طط  2/429

 .181نطاؽ اؿُساْٞ )ايػ َطا٥ٞ( 
ططط  ٚأبطٛ نططاؽ اؿُطساْٞ     225ٖٚطٞ ٖهطصا ؼي )زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ       271ؾطح زٜٛإ أبطٞ نططاؽ    (2)

نُط   ططط  ْكً٘ عٔ ايٓػد١ اغيبطب١ٝ  2/302ٚظاز ايسٖ ٕ بٝت ا  1/55ٜٚت١ُٝ ايسٖط  139طط ايػ َطا٥ٞ 

 ( ْك٬ا  ٖٚٛ ايطابث ؼي اؿ ؾ١ٝ اآلك231.١ٝايتٛلٞ نٝ٘ ) ٜبسٚ ط; ٚكب ٘
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 (1)ؼي )ايٓػد١ اغَيبطب١ٝ( ع٢ً ايؿهٌ اآلكٞ:
 ٘ ٔ  يططططط  ٜ َٛ  َأيوططططط٣ٛ بً ّبطططططٞ أصطططططساٌل يططططط

 

٘ي    َّ قًطططططن سيططططط  ؼطططططٟٛ غ٥٬دً ططططط  َٚغططططط

٘د  َيساَتدططط   ٔ َدططط ٘د ٫   غ طططهدط   َطططٔ َيا ـيدططط

 

٘ي   ٍ  بططططط يّٓٛ عطططططٔ ع طططططٝ ين شي ًٜ ططططط  َٚططططط 

٘ي َٚططط  ايػُّططط٬ف     زٖطططتين بطططٌ غطططٛاي  

 

٘ي  ٍي اظزٖططططتين بططططٌ سل ٥ً طططط ٛ ُ  ٫ٚ ايؿَّطططط

    ٘  نبدططططططجبُّ يًٝططططططٞ َػطططططططٚضاا بطي٩ٜتطططططط

 

٘ي       ً ططط َي ًوطططجبي َٓططط٘ ايطططصٟ نطططِ نٓ طططجبي آ  ْٚد

ٖصا أصيٛشَ ٚاحس يُٓ شَ غرلٙ ٚقطث نٝٗط  اـط٬ف بطري ايٓػطدتري; يطٝؼ َطٔ         

اٗطط١ ا٫خططت٬ف ؼي ايطٚاٜطط١; ٚ صيطط  َططٔ اٗطط   عططس٠. نططإشا ن ْططجب ايٓػططد١ اغيبطبٝطط١  

اعتُططس  ططٜططل ايطٚاٜطط١ اغيٓكٛيطط١ َططٔ ضٚا٠ عدططس٠َّ كططأثطٚا بطٚاٜطط١ ايث طط ين ؼي )ٜتُٝطط١    

قث ؼي أؾطٗط قصط ٥سٙ اي دطٜط١;    ايسٖط( نإْٓ  ٫ ْػترٝث  ُٖ ٍ ا٫ضرطا  ايصٟ ٚ

ٖٚٞ )ايطا١ٝ٥ ايهدل٣ اي  َط١ٜ(. نت سازٖ  ؼي )زٜٛاْ٘ برب    عس٠ نصط زض َٚهتبط١   

ٚؼي )ايٓػططد١  (2)( بٝتطط ا226اؿٝطط ٠ ٚايؿطططٜف ايطضططٞ  ٚزاض اي هططط ب ُطط ٕ( كبًططم )

( 167بٝت ا/ ٚؼي ايٓػد١ اغيبطب١ٝ ) 216بُٝٓ  بًبجب ؼي )ز ى( / (3)(207طط ايتْٛػ١ٝ 

ُّجب ٖطصٙ ايٓػطد١ غطت١ ٚغطتري بٝتط ا مل كطٖٚط        (4)بٝت ا . ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو نكس ض

اغيـي ٕ اغيصنٛض٠; سيط  نٝٗط  طب ط١ ايطسنتٛض اغيطحطّٛ )غط َٞ ايطسٖ ٕ( ايطصٟ حطط           

( بططقِ  123ططط   101/ 2ع٢ً طيث ؾ ط أبٞ نططاؽ  ٚض٣ٚ ايكصطٝس٠ ؼي زٜٛاْط٘ )   

 بٝت ا(.   225( ٚعسز أبٝ كٗ  )118)

بططري ٖططصٙ ا٭بٝطط   ْٚـي ٥طٖطط  ؼي ايس٫يطط١ ؼي ايكصططٝس٠   ٚي ططٌ ؾططس٠ ا٫خططت٬ف  

/ 2ى ّ( ا ًت٘ ٜطٟٚ ا٭بٝ   ضٚا١ٜ َٓ صط١ً )ؽ ز  طط اغيط١ٜٚ ؼي غرل ْػد١ )ن ؽ 

                                                 
 .308زٜٛإ أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ )ايٓػد١ اغيبطب١ٝ(  (1)
( ٚأبطٞ نططاؽ   122ططط   102ططط  صط زض ٚايؿططٜف ايطضطٞ    ططط  اْـيط ايكصطٝس٠ ؼي )زٜطٛإ أبطٞ نططاؽ      (2)

 .89طط  79اؿُساْٞ 
 (.90طط  22اْـيط )ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ  (3)
 (.122طط  101ط )زٜٛإ أبٞ نطاؽ اْـي (4)
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نٓ  صيٌٝ  زي ز ض اٗ  ٚ ؿ قٗ  ب يطٚا١ٜ  (. ٚقس ع ً ٌ صٓٝ ٘ بكٛي٘: "ٚقس163طط  154

  َ ي... ٚغيط  ضأٜٓط  إٔ ب ط؟    ا٭ٚزي ي٫ٛ أْٓ  خد ٓ  ؾطَّ ٖصا اإليص م  ٚض طض ٖطصا ايطس

أبٝ   ايطٚا١ٜ ايث ١ْٝ َسضَٚ ؼي اغيطااث ايت ضخي١ٝ ايكسضي١  ٚؼي أَٗط   نتطأ ا٭ز    

ن يٝت١ُٝ َٚ عِ ايبًسإ. ٚقس ْـيط أصا بٗ  ؼي ْيػذ زٜٛإ أبٞ نططاؽ ي صططِٖ    

نُ  َٔ ؾو ؼي إٔ ا٭بٝ   ايظ ٜٛضزْٚٗ  ٖٞ يؿط عطْ . ٖطصٙ ا٭بٝط   ٫ كٛاطس ؼي     

أَ ْط١ يً ًطِ  ٚح ـيط ا عًط٢ أ٫ ٜؿططز عطٔ       ططط  ٖٓط   طط ١ٜ ا٭ٚزي  نأٚضزْ ٖ  َ ت ٔ ايطٚا

ٖصا ا ُٛس َطٔ زٜطٛإ ايؿط عط َط  ْيػطأ يط٘  ٚعيطعٟ  يٝط٘ ؼي كتًطف ايٓػطذ ايطظ            

ايكصٝس٠ ٚؾططٚحٗ    زل ٓ  عٓٗ ". ٖٚٛ  ش ٜط٣ ٖصا ايطأٟ ٜت بث ق ٬٥ا: "ٖٚٞ كٛضز

ّٛٙ َبًٛؾي ٜبسٚ ع٢ً أنثط   .  (1)أقػ َ٘ ا٫ْتا ٍ"ؼي ؾهٌ َأرط  َؿ

ٖهصا أٚضإ غبأ ا٫ضرطا  َٔ ٚا١ٗ ْـيط عًُٝط١; ٚا طٌ ايكطسَ ٤ ضٚا٠ا    

َٚ٪ضخري ٚأزب ٤  غطبب ا نٝط٘ ٭ْٗطِ ْكًطٛا عطٔ ْيػ طذ عدطّس٠ َت  ٚكط١ يًطسٜٛإ; ثطِ  ٕ           

أَ ْ٘ طيث ا٭ؾ  ض يسٜ٘ ا ًت٘ ٜيت بث ايطٚا١ٜ ايث ١ْٝ ب ٭ٚزي; ّٜٚٓبط٘ عًط٢ ا٫ْتاط ٍ.    

صٌ بُٝٓٗ  نُٓٗي ايسنتٛض قُس بٔ ؾطٜ ١ ايصٟ أصطسض ايٓػطد١   ٚن ٕ عًٝ٘ إٔ ٜ 

 اغيبطب١ٝ )ْيػ د١ ن ؽ: ى ّ( برب ١ َػتك١ً.

بكٞ عًٝٓ  إٔ ْؿرل  زي َ  ٜكّٛ ب٘ ايؿ عط حري ٜٓؿس َكر ١ ؼي َٓ غب١ َ ; ثطِ  

كػططتسعٞ َٓ غططب١ أخططط٣ شيثًططٗ  أٚ اغتاأطط ضٖ  يب ٜطط١ قططسز٠ يسٜطط٘ نُطط  حططس  ؼي   

ٌي. ْٚطط٣ إٔ ٖطصا ٫         ايكصٝس٠ اغيٓ ؿيط٠ بٝٓ٘ ٚبري ايسَػتل ٚايطظ أؾططْ   يٝٗط  َطٔ َقب ط

ٜسخٌ َب ؾط٠ ؼي ب   ا٫ضرطا ; يهٔ َٔ ق ّ ب ١ًُٝ ايكط  ٚايًصطل ٚاؿطصف    

ٚايتً ٝل َٔ ايٓػ ر ٚاقككري ٖٛ َٔ أز٣  زي ا٫ضرطا . نص ٓٝ ٘  صي  ٖطٛ ؽطٜطأ   

ؽي ؼي ضط٬ٍ  َكصٛز يًاكٝك١ ٫ٚغُٝ   شا ن ٕ عٔ ٚعٞ  َط  ن طٌ ا٭اٝط ٍ كػطك    

ٖصا اي  طٌ ايطصٟ ٜسخًط٘ ؼي اغيتاطصيكري  ايطصٜٔ حهُطٛا عًط٢ َط  بطري أٜطسِٜٗ َطٔ            

أؾ  ضال ؿيٓ ا َِٓٗ أِْٗ خيسَٕٛ اؿكٝكط١  بُٝٓط  ٖطِ ٜٗطسَٕٛ َ ٗطّٛ صطٓ ع١ ايؿط ط        

 ايظ كتٛخ٢ ايتعٜٛس ٚايهُ ٍ  ٚكص سض عٔ َٖٛب١ ٚنرط٠ غ١ًُٝ.

                                                 
 اؿ ؾ١ٝ.طط  154/ 2زٜٛإ أبٞ نطاؽ )ايسٖ ٕ(  (1)
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غيٛضططٛعٞ ايصططاٝإ َٚططٔ ثططِ ٫ ضيهٓٓطط  إٔ ْر يططأ ٖططصٙ ا٭اٝطط ٍ ب يت ػططرل ا   

أٚ حصنجب يٝػجب َطٔ صطٓٝ ِٗ ٫ٚ    يـي ٖط٠ ا٫ضرطا ; ٭ٕ ا٭ؾ  ض ايظ غ ّٝط 

غ يب ا ط  ن ؾساض ايصٟ أقِٝ ع٢ً ايطِف ٖ ضال غ قؽي بربٝ ت٘  طط صٓٝث أصا   ايؿ ط 

 ٚغٛف ٜ٪زٟ  زي ضطض ٫ حسٚز ي٘.

ٗط   يصا ن١ُُٗ ايتاكٝل َطٔ أٖطِ ا٭عُط ٍ اؾًًٝط١ ـسَط١ اي طبٝط١ ٚكطاثٗط  ٚأزب       

ٚيبتٗ ; َُٚٗط١ اقكطل ٫ ككطٌ َػط٪ٚي١ٝ ٚ بطساع ا عطٔ اغيبطسس ْ ػط٘ بٛصط ٘ ْ قطساا           

ٚق ضٝ ا  َ  ٜٓببٞ عًٝ٘ إٔ ٜهطٕٛ شا خطدل٠ ٚزضاٜط١ ب يؿط ط ٚصطٓ عت٘; ٚإٔ ٜ ططف       

اؾٝس َٔ ايطز٤ٟ; ٚإٔ ٜثكف ب ي ري ٚايكًأ أغًٛ  نٌ َبسس ٚيبت٘; نأ٬ا عٔ 

عْٛ   زي اغطتصن ض َكٛيط١ ابطٔ غط٬ّ:     َ طن١ أٚظإ ايؿ ط  ٚايكٛاؼي ٚي ٌ ٖصا ٜطس 

"ٚيًؿ ط صٓ ع١ ٚثك ن١ ٜ طنٗ  أٌٖ اي ًِ نػ ٥ط أصٓ ف اي ًِ ٚايصٓ ع    َٓٗ  

َطط  كثك طط٘ اي ططري  َٚٓٗطط  َطط  كثك طط٘ ا٭شٕ  َٚٓٗطط  َطط  كثك طط٘ ايٝططس; َٚٓٗطط  َطط  ٜثك طط٘   

 .(1)ايًػ ٕ"

 ٚيصيو نٗٓ ى َٔ ٜص   ب ي يع أ سي  ضيًو َٔ ثك ن١ ٚضا حط١ عكطٌ نٝكطث ؼي   

ا٫زعطط ٤ ٚايتهًططف  نٝػططكؽي نُٝطط  ٫ ٜٓببططٞ يطط٘ شيططو ؿيٓطط ا َٓطط٘ إٔ خيططسّ اي طبٝطط١ ؼي  

إٔ صٓٝث اؾُث ايصٟ ق ّ ب٘ ب ؟ اقككطري  طط ؼي ٖصٙ اؿ ٍ طط صٓٝ ٘. َٚٔ ٖٓ  ْط٣ 

ع٢ً أُٖٝتط٘ ٫ خيطسّ ايتاكٝطل اي ًُطٞ ٚكٛثٝطل ايؿط ط  ٭ٕ ا٭َط١ كتًكط٢  ْت اٗط           

اغيٛثططل; َطط  ن ًططٗ  كٓاططسض َططٔ حٝططث ٫  اي طٜططل بأغططًٛ  كتططٌ نٝطط٘ اغيٛثططل ٚغططرل

كططسضٟ; ٫ٚ ضيهٓٗطط  إٔ كططٓٗ؟ ٚكتكططسّ ؼي حٝ كٗطط    شا مل ٜتبططث اقككططٕٛ اغيططٓٗي      

اي ًُٞ ايسقٝل ٚايصاٝإ ؼي كٛثٝل ٖصا ايهٓطع ايؿط طٟ; َط  ٜت طّٝٔ عًطِٝٗ ظي ٜط١       

ٖ طس ّ    ثط٠ٚ أَتِٗ ايب١ٝٓ ٚاغيتٓٛع١  ٚكٓكٝتٗ ; ٫اتٓ ٤ اي بل َٓٗ ; ٫  ض ن١ َ طٍٛ 

 اسٜس ٜ بث بٗصٙ ايثط٠ٚ اي ـي١ُٝ.

  

                                                 
 .6طط  5/ 1طبك   ناٍٛ ايؿ طا٤  (1)
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 املصادر واملراجع

( ٚ)اشل٦ٝط١ اغيصطط١ٜ اي  َط١    16ططط   1ا٭غ ْٞ ٭بٞ اي طَ ا٭ص ٗ ْٞ )ؾي. زاض ايهتطأ  طط  1

 برلٚ .طط زاض  حٝ ٤ ايذلا  طط ( ْػد١ َصٛض٠ 24طط  17يًهت   

 ز/ك .طط يبٓ ٕ طط زاض اي هط طط ؼكٝل عبس ايػ٬ّ ٖ ضٕٚ طط ايبٝ ٕ ٚايتبٝري يًع حفي طط  2

ؼكٝطل ز. ْطٛضٟ ظيطٛزٟ    ططط  ايتصنط٠ اي دط١ٜ يًص حأ بٗ ٤ ايطسٜٔ اغيٓؿط٧ اإلضبً طٞ    طط  3

طططط ببططساز طططط َربٛعطط   ا ُططث اي ًُططٞ اي طاقططٞ   طططط ايكٝػططٞ ٚ ز. حطط ض ايأطط َٔ  

 ّ.1984/ طط 1404ٖ

ططط  بٝط١ بسَؿطل   فُطث ايًبط١ اي ط  ططط  ؼكٝل  بطاِٖٝ ايص حل طط ايتٛنٝل ٚايتً ٝل يًث  ين طط  4

 ّ.1983طط  1ؾي

 ز/ك . طط برلٚ  طط َهتب١ زاض اؿٝ ٠ طط ككسِٜ حػٔ ا٭َري طط خ   اـ   يًث  ين طط  5

ططط  بطرلٚ   ططط  اغيهتبط١ ايؿط ب١ٝ   ططط  طيث ٚكطكٝطأ عبطس اي عٜطع نططّ     طط زٜٛإ اإلَ ّ عًٞ طط  6

 ز/ك .

اغيػتؿط ض١ٜ  ططط  يتطٛلٞ  حككط٘ ٚؾططح٘ ز. قُطس ا   ططط  زٜٛإ ا٭َرل أبٞ نططاؽ اؿُطساْٞ   طط  7

 ّ.1987ٖط/ 1408طط ايثك ن١ٝ يًعُٗٛض١ٜ اإلغ١َٝ٬ اإلٜطا١ْٝ بسَؿل 

ٖط/ 1379طط زَؿل طط ٚظاض٠ ايثك ن١ طط ؼكٝل ز. عع٠ حػٔ طط زٜٛإ بؿط بٔ أبٞ خ ظّ طط  8

1960.ّ 

ّٟ ايطَّن ٤ طط  9 زاض ططط  عٓ ١ٜ اغيطحطّٛ كُٝطٛض ب ؾط   ٚاغيطحطّٛ ايبط ضٚزٟ ب ؾط        طط زٜٛإ ايػط

 ّ.1991ٖط/ 1411طط  1ؾيطط برلٚ  طط اؾٌٝ 

ؼكٝطل َصطر ٢ ايػطك     ططط  ؾططح أبطٞ ايبكط ٤ اي هطدلٟ     ططط  زٜطٛإ أبطٞ ايرٝطأ اغيتطٓن     طط  10

 ز/ك .طط برلٚ  طط زاض اغي طن١ طط ٚ بطاِٖٝ اإلبٝ ضٟ ٚعبس اؿ ٝفي ؾًن 

زاض طططط  ككططسِٜ ٚؾطططح فٝططس ططططازطططط زٜططٛإ أبططٞ اي ت ٖٝطط١ ) زل عٝططٌ بططٔ ايك غططِ(  طططط  11

 ّ.1997طط  2ؾيطط برلٚ  طط ايهت   اي طبٞ 

ق طِ  ططط  َٓؿٛضا  ايؿطٜف ايطضٞ طط ضٚا١ٜ ابٔ خ يٜٛ٘ طط زٜٛإ أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ طط  12

 ٖط.1413طط  1ؾيطط  ٜطإ طط 

 ز/ك . طط برلٚ  طط زاض ص زض طط ضٚا١ٜ ابٔ خ يٜٛ٘ طط زٜٛإ أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ طط  13
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ططط  زاض ايهتط   اي طبطٞ   ططط  ؾطح زنتٛض خًٌٝ ايسٜٚٗٞ طط زٜٛإ أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ طط  14

 ّ.1994طط ؾي طط برلٚ  

طططط اغي ٗططس اي طْػططٞ بسَؿططل  طططط ز. غطط َٞ ايططسٖ ٕ طططط زٜططٛإ أبططٞ نطططاؽ اؿُططساْٞ  طططط  15

 ّ.1945طط برلٚ  طط اغيرب ١ ايه ثٛيٝه١ٝ طط ّ 1944/طط 1363ٖ

ٞ ططط   16 طططط  عطساز /ز. قُططس بططٔ ؾطططٜ ١  طططط ايٓػططد١ اغيبطبٝطط١ طططط  زٜططٛإ أبططٞ نطططاؽ اؿُطساْ

 ّ.2000طط ايهٜٛجب طط َ٪غػ١ ا ٥ع٠ عبس اي عٜع غ ٛز ايب برري يإلبساس ايؿ طٟ 

 ٖط.1353طط َصط طط ٭بٞ  غال اؿ ص طٟ طط أٚ طيث اؾٛاٖط طط شٌٜ ظٖط اآلزا  طط  17

 عطساز /ز.  ططط  ١ ايتْٛػط١ٝ(  )ايٓػطد ططط  ؾطح زٜٛإ أبٞ نطاؽ اؿُساْٞ ٫بٔ خ يٜٛ٘ طط  18

ططط  َ٪غػ١ ا ٥ع٠ عبس اي عٜع غط ٛز ايبط برري يإلبطساس ايؿط طٟ     طط قُس بٔ ؾطٜ ١ 

 ّ.2000طط ايهٜٛجب 

ططط  َرب ط١ اغيطسْٞ   ططط  ؼكٝل قُطٛز قُطس ؾط نط    طط طبك   ناٍٛ ايؿ طا٤ ٫بٔ غ٬ّ طط  19

 ّ.1974طط ايك ٖط٠ 

ططط  زاض اي هط يًٓؿط ٚايتٛظٜطث  طط ز.  بطاِٖٝ ايػ َطا٥ٞ طط ؼكٝل طط أبٛ نطاؽ اؿُساْٞ طط  20

 ٕ ُّ  ّ.1983ٖط/ 1403طط  1ؾيطط ا٭ضزٕ طط ع

ططط  بطرلٚ   ططط  َٓؿٛضا  زاض ايؿططم اؾسٜطس   طط أظيس أبٛ ح ق١ طط أبٛ نطاؽ اؿُساْٞ طط  21

 ّ.1960طط  1ؾي

ّٟ ايطن  ٤ طط  22  ٢ غ٬ٚلطٞ  ؼكٝل َصرطط اغي اأُّ ٚاقبٛ   ٚاغيؿُّٛ ٚاغيؿطٚ  يًػط

 ّ.1986طط طب ١ فُث ايًب١ اي طب١ٝ بسَؿل طط ٚغرلٙ 

ضقطِ  طط غًػ١ً نٕٓٛ ا٭ز  اي طبٞ طط زاض اغي  ضف سيصط طط ز. غ َٞ ايسٖ ٕ طط اغيسٜإ طط  23

 ّ.1968طط  2ؾيطط  4

ٖططط/ 1397طططط يبٓطط ٕ طططط بططرلٚ  طططط زاض صطط زض طططط ٜطط قٛ  اؿُططٟٛ طططط َ عططِ ايبًططسإ طططط  24

1977.ّ 

 1ؾيططط  برلٚ  طط زاض ايهتأ اي ١ًُٝ طط يًث  ين طط ١ ايسٖط ؼي ق غٔ أٌٖ اي صط ٜتُٝطط  25

 ّ.1979ٖط/ 1399طط 



 
 

 0202/  شتاء (/651العدد ) 

58 
 

 

 

 الصورة التراثية في شعر 

  ابن القيسراني

 
 

*د.ذوجدانذادلقداد
*

ذ

 

 ادللخص:

ايزٟ ٜظتخلشٙ األدٜب يف ؿٛست٘ ايؼعش١ٜ َنٔ الن ٍ   مجاي١ٝ ايرتاث تهُٔ 

ٜٚنتِ  إعطا٥٘ ق١ُٝ ٚغا١ٜ ٚظٝؿ١ٝ، ايتٓاق حني ٜهٕٛ قادسًا ع٢ً تٛظٝؿ٘ يف ْـ٘ ٚ

عننت تكًٝننذٙ ٚيننٝع  ،عًنن٢ إاـنناس  ننزٚس ادتُنناٍ ؾٝنن٘ ريننو عٓننذَا  تًننو ايكننذس٠

٘    ،ٝؿٝذ َٓ٘ اتـٜٛش ٚاقعن٘ ٚرشاتن٘ ارتاؿن١   ؾ ;األع٢ُ ٚتطنٜٛش   ،ٚايتعنري  عنٔ راتن

 .أدٚات٘

 ;نٌ َريذع الاذ ي٘ َٔ الًؿ١ٝ تشاث١ٝ تاسخي١ٝ ٜشٍتذ إيٝٗا، ٜٚظنتٓذ إ  ؾلنا٥ٗا  ٚ

عش  تًننو رانننش٠ تعننٍذ آضينن١ الٓقَٛنن١ اي كاؾٝنن١ ايننن ت الننز َننٔ نننٌ ؾننٔ،  ؾهننٌ ػننا

ٚالريذع ٍٜٓؼط تًو األ ضا٤ َٔ َعشؾت٘ الهتظري١ ٚالختضْن١ يف اينزانش٠، انا ٜٓاطنب     

                                                 
 َذسغ يف ن١ًٝ اآلداب  اَع١ محاٙ.  *
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ٖذؾ٘ َٔ اذتذث، ٖٚٞ األ ضا٤ اين ٜعذٖا كشٚس١ٜ إلْتاج ؿٛست٘ ايؼنعش١ٜ آنا٤   

 .  عٓ٘ع٢ً ايتكِٜٛ اإلدسانٞ يًظٝام ايزٟ ٜشٜذ ايتعري

تٓاٍٚ ايريخن  ايـنٛس٠ ايؼنعش١ٜ اينن أْتاٗنا اانٔ ايكٝظنشاْٞ اطنتٓادًا إ          قذ ٚ

ٚنننإ ايننرتاث، ٚعٓاؿننش تؼننهًٝٗا الٓري كنن١ َننٔ ثكاؾتنن٘ ايرتاثٝنن١ َتعننذد٠ الـننادس،     

ايرتنٝض ع٢ً َٓق١َٛ ايتٓاق اني َاقذَن٘ ٚانني ايٓـنٛق ايرتاثٝن١ اينن ػنه ٌ َنٔ        

 ١ٝ ٚايذالي١ٝ.ادتُاي اال هلا ؿٛسٙ ايؼعش١ٜ ٚأاعادٖ

ٚقننذ اْطًننل ااننٔ ايكٝظننشاْٞ يف إْتا نن٘ ايؼننعشٟ َننٔ االتٝنناس َنناٜشاٙ َٓاطننريًا َننٔ       

ايٓـٛق ٚاألحذاث ايرتاثٝن١ اينن  هنٔ إٔ تهنٕٛ  نارج ؿناذت١ يًريكنا٤، َعنت٠ عنٔ          

َٚلنُْٛاتٗا،   ٖنزٙ ايُٓنارج   ٚاقع اذتاٍ ٚايضَإ ٚالهإ ارتاؿني ا٘ َنٔ الن ٍ ؾهنش   

 ِِ ارتاؿن١، ٚقنذ ناْنل ايـنٛس٠ ايرتاثٝن١       ٚسؤٜتن٘ ايؼنعش١ٜ  تعنت عنٔ حايتن٘    ؾٗٞ َٚٔ ث

عٓذٙ حتٌُ مستني اثٓتني ُٖا: ايتٓاق َع ايـٛس ايؼعش١ٜ ايرتاثٝن١ ايكذ ن١ اتؿـنٝ تٗا    

األطًٛا١ٝ ٚتكًٝذٖا داليًٝا ٚمجايٝنًا، ٚااتنذاع ؿنٛس ػنعش١ٜ تظنتٓذ إ  اينرتاث ٚرعنٌ        

 مجايًٝا.  ايتٓاق َع٘ َتعذد األػهاٍ، ٚرا سؤ١ٜ  ذٜذ٠ داليًٝا ٚ

ٚازيو اطتطاع إٔ ٜظكط سَٛص ايرتاث ٚؿٛسٙ ايتاسخي١ٝ ٚاألدا١ٝ ع٢ً راسان٘  

ارتاؿ١، ٚ عًٗا اذًٜ  َعشؾٝنًا ٚإاا٥ٝنًا، ٚايـنٛآل اآلالنش اينزٟ ٜعنت عنٔ سؤٜتن٘         

ارتاؿ١ يًتؼاا٘ ٚايرتاانط ايظٝاطنٞ ٚاال تُناعٞ ٚايؿهنشٟ ٚايٓؿظنٞ اينزٟ  ُنع        

 ؿهش١ٜ.َااني ٖزٙ ايـٛس ٚ راسا٘ اذتظ١ٝ ٚاي

ذالبحث

ايننن  ٍذ٠ٜٓتُننٞ ااننٔ ايكٝظننشاْٞ صَٓٝننًا إ  ايكننشٕ ايظننادغ اهلاننشٟ، ٖٚننٞ النن 

أؿريخل ؾٝٗا ايذٚي١ ايعرياط١ٝ زتشد ؿٛس٠ تكريع َٓخظنش٠ ايظنًطاآل يف اػنذاد، أَنا     

ااقٞ أ ضا٥ٗا ؾاطتكٌ ايٛاحذ تًٛ األالش ٚتٓك ٌ َٔ حهِ أطنش٠ إ  حهنِ أالنش٣،    

ٗ     اا ٚنإ ايـًٝريٕٝٛ يريعض ٖزٙ األ ضا٤  ا،لشؿناد، اهُنٕٛ ايظنٝطش٠ عًن٢ اعلن

ٚتذٚس العاسى اِٝٓٗ ٚانني الظنًُني عًن٢ حنذٚد اعلنٗا اآلالنش. ٖٓناى ٚينذ ْٚؼن           
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اعتٓن٢ عٓاٜن١ ننري ٠ اتٛثٝنل ٖنزٙ      ٚٚعاؾ اأ ايكٝظشاْٞ، ٚػٗذ ٖنزٙ األحنذاث،   

ٍْٛنل ثكاؾتن٘ ايؼنعش١ٜ،           الشح١ً ايتاسخي١ٝ يف ػنعشٙ َتن ثشًا اعٛاَنٌ عنذ٠ ناْنل قنذ ن

 ؿٛسٙ ٚتؼهٝ ت٘ ايؿ١ٝٓ. ٚأثشآل يف 

ٚقذ أػادآل َعقِ ايذساطاآل اينن تٓاٚينل ػنعش اانٔ ايكٝظنشاْٞ اؼناعشٜت٘،       

، َٚنٔ ٖنزٙ ايذساطناآل    ٚحاٚيل ايهؼـ عٔ اٖتُاَ٘ اـٛست٘ ايؼنعش١ٜ َٚٝضاتٗنا  

أطشٚح١ اعٓٛإ"ايـٛس٠ ايؿٓٝن١ يف ػنعش اانٔ ايكٝظنشاْٞ" يًرياحن  حظناّ طنًُإ،        

عٓذ اانٔ ايكٝظنشاْٞ اينن َنٔ أُٖٗنا اينرتاث،        أػاس ؾٝٗا إ  َـادس ايـٛس٠ ايؿ١ٝٓ

ٚاقتـش يف تٓاٚهلا ع٢ً اإلػاس٠ إ  ٖزٙ الـنادس دٕٚ اينذالٍٛ يف أعُنام ايـنٛس     

 ٚدالالتٗا ٚالـٛؿٝاتٗا ايتٓاؿ١ٍٝ.

    ٞ اْطن٣ٛ عًن٢ ستناٚس عنذ٠، ٜكنـ يف       إٕ تؼهٌٝ ايـٛس٠ عٓنذ اانٔ ايكٝظنشاْ

حنذاث ادتظناّ اينن طنادآل     َكذَتٗا ثكاؾتن٘ ارتاؿن١ اينن ت ك نـ اٗنا، ٚتن ثشٙ ااأل      

ِ  اذتكري١ اين عاؾ ؾٝٗا; ٚأُٖٗا  .اذتشٚب ايـًٝري١ٝ ٚٚقا٥ع ْٛس ايذٜٔ صْهٞ َعٗن

َٚٔ ٖٓا اْطًل يف تؼهٌٝ ؿنٛسٙ َتن ثشًأ ؾٝٗنا انايرتاث ايعشانٞ; األدانٞ َٓن٘ عًن٢         

تكنذِٜ   َٚٔ ال ٍ ايٛؿنـ ٚايتخًٝنٌ ٚاالطنتكشا٤ ٜنشّٚ ايريخن       .ٚ ٘ ارتـٛق

ايـٛس٠ ايرتاث١ٝ يف ػعش اأ ايكٝظنشاْٞ داليٝنًا    ٞرَّ ١ٝنٝؿقشا٠٤  ذٜذ٠ تهؼـ عٔ 

ٚنٝـ تعاٌَ َعٗا نْٛٗنا أانشص    ؟إيٝٗاايؼاعش كاف أَٚارا  عت ايتٓاق، ٚمجايًٝا

  .؟عٓاؿش تهٜٛٔ ايـٛس٠ ايؼعش١ٜ يف إْتا ٘ األداٞ

   ٔ  ،ٖننٛ ستُننذ اننٔ ْـننش اننٔ ؿننػ ، أاننٛ عريننذاع َٗننزب ايننذٜٔ أٚ عننذ٠ ايننذٜ

ايؼاعش الؼٗٛس، حاٌَ يٛا٤ ايؼعش يف صَاْ٘، نُا أػناس ايـنؿذٟ يف نتاان٘ اينٛايف     

ْٚؼ  اكٝظش١ٜ ايظاحٌ ؾٓظب إيٝٗا، ثنِ طنهٔ    ن478ٖ. ٚيذ اعها ط١ٓ  (1)اايٛؾٝاآل

                                                 
   5/76 ايـؿذٟ، ؿ ح ايذٜٔ: ايٛايف اايٛؾٝاآل (1)

 458/ 4ٚاْقش: اأ الًهإ، أمحذ: ٚؾٝاآل األعٝإ ٚأْريا٤ اآا٤ ايضَإ  
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دَؼل ٚتٛي ٢ إداس٠ ايظاعاآل اين ع٢ً ااب ادتاَع يف دٚي١ تاج الًٛى )اٛسٟ انٔ  

ؾشحٌ إ  حًب حٝن  طنهٔ    ،ؾتٓه ش ي٘ ،طػتهني أ أٜٛب( ايزٟ اًػ٘ أْ٘ ٖااٙ

ٚتٛي ٢ اٗنا الضاْن١ ايهتنب،     ،ٚعاؾ يف نٓـ ْٛس ايذٜٔ صْهٞ ؿاحريٗا ،ؾٝٗا َذ٠

أػٗش أيكاا٘ )ارتايذٟ(، ٚنإ  َٚٔٙ. 548ٚنإ ٜرتدد إ  دَؼل ٚؾٝٗا َاآل ط١ٓ 

ايؼاّ يف تًو ايؿرت٠ ٚ شآل اُٝٓٗنا ٚقنا٥ع    َٔ أػٗش ػعشا٤اأ َٓ  ايطشااًظٞ َع 

 ادس.ًَٚح ْٚٛ

أػاد ايعُناد األؿنريٗاْٞ ان٘ ٚاؼناعشٜت٘ يف ارتشٜنذ٠ ؾكناٍ:" ؿناحب ايتطريٝنل         

. (1)ٚايتآٝع، ْٚاظِ ايذس ايٓؿٝع، ًَو ايكريٍٛ يف ايكًٛب ٚايشغري١ يف ايٓؿنٛغ" 

نُا أػاد َعقِ َٔ أٍسخ ي٘ ا كاؾت٘ ايٛاطع١ التٓٛع١ اين ظٗشآل آثاسٖنا يف ػنعشٙ،   

إكاؾ١ إ  إلاَ٘ اعًّٛ أالنش٣ ػنت٢ نعًنِ     ،ٜٚريذٚ أْ٘ نإ ٜؼػـ ااألدب ٚايٓخٛ

 ؾلننً  عننٔ ايٓاننّٛ، ٚاألحهنناّ، ٚأالرينناس ايكننذَا٤ ٚايتنناسٜا ٚاذتظنناب ٚالٓطننل،

ٜقٗنش أثنشٙ  ًٝنًا يف     ٖٚٛ َا ،(2)١َعشؾت٘ اايًػ١ ٚعًّٛ اذتذٜ  ٚايعًّٛ ايذ١ٜٝٓ ناؾ

     ّ ٍٛس ْؿظ٘ ؾٝٗنا ٖٚنٛ اناٚس أانا  نا ينذٟ"  ٚاينن عرشؾنل "آاَن١ ارتا    ،الٓا١َ اين ؿ

"َٓاَن١ ارتاينذٟ" ْظنري١ إ  اطنِ      :ٖٚٞ َٔ ْٛادس الكاَناآل ايطشٜؿن١، ٚقنذ مٍساٖنا    

ٖٚٞ عرياس٠ عٔ َكا١َ أدا١ٝ عشض  ،ايؼٗش٠ ايزٟ عرشف ا٘ اأ ايكٝظشاْٞ يف صَاْ٘

ّ ؾٝٗا اأ ايكٝظشاْٞ حملاٚس٠ اٝٓ٘ ٚاني أانٞ  ناّ،    ْؿظن٘ حناًَ  ينٛا٤ ايؼنعش يف      ٚقنذ

٘ أاٛ  اّ يف الٓاّ يٝٓـؿ٘ ممٔ ظًُ٘، ْٚظب ػنعشٙ  صَاْ٘، ٚأْ٘ ؾشٜذ عـشٙ، ٜٚ تٝ

  ٞ ٖٚنٛ   ،إيٝ٘. ٚقذ اتريع يف أطًٛب احملاٚس٠ ٖزٙ ايؼعش ٚايٓ ش، ٜٚقٗش اانٔ ايكٝظنشاْ

ااٚس ْؿظ٘ ع٢ً يظإ أاٞ  اّ أْن٘ َعانب اؼنعشٙ َكًنذًا ين٘. ٚقنذ أٚسد ايـنؿذٟ        

تعشٜنـ اٗنا، ٚقنذ    ٚقناٍ يف اي  ،الكا١َ اشَتٗا يف تشمجت٘ الانٔ ايكٝظنشاْٞ يف اينٛايف   

                                                 
 98/ 1الشٜذ٠ ايكـش ٚ شٜذ٠ ايعـش، قظِ ػعشا٤ ايؼاّ. األؿريٗاْٞ، ايعُاد:  (1)

ٚاْقش: اانٔ َٓقنٛس: شتٓـنش تناسٜا دَؼنل       ، 64/ 20 اْقش: اذتُٟٛ، ٜاقٛآل: َعاِ ايريًذإ (2)
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"سطناي١ ؿنٛس٠ َٓناّ تعنشف اق َن١ ارتاينذٟ ؿنٍٓؿٗا يف         مساٖا اق ١َ ارتاينذٟ: 

 .(1)حل ٚاعُظ نإ  ذح ايٓاغ ا ػعاس أاٞ  اّ ايطا٥ٞ"

ٜٚتٓنناٍٚ ايريخنن  ايـننٛس٠ ايؼننعش١ٜ ايننن أْتاٗننا ااننٔ ايكٝظننشاْٞ اطننتٓادًا إ      

ايرتاث١ٝ ٚعٓاؿنش تؼنهًٝٗا   مما ٜتٝح ايرتنٝض ع٢ً َا هٔ إٔ ْظُٝ٘ ايـٛس٠  ;ايرتاث

ايرتنٝنض عًن٢ َٓقَٛن١     ممنا ٜعنض كنشٚس٠    .الٓري ك١ َٔ ثكاؾت٘ ايرتاث١ٝ َتعذد٠ الـنادس 

ايتٓاق اني َاقذَ٘ اأ ايكٝظشاْٞ ٚاني ايٓـٛق ايرتاثٝن١ اينن ػنه ٌ َنٔ ال هلنا      

 َٚؼشٚع١ٝ ٖزا ايتؼهٌٝ ٚأاعادٙ ادتُاي١ٝ ٚايذالي١ٝ. ،ؿٛسٙ ايؼعش١ٜ

 ،ٚاينشااط اٝٓٗنا   اؿَٗٛاآل ايريخ  األطاط١ٝ،َٔ ايتعشٜـ َٔ ٖٓا الاذ اذا١ٜ 

ٖٚٞ ايـٛس٠ ٚايرتاث ٚايتٓاق، ؾايـٛس٠ يف َؿَٗٛٗنا ايعناّ ٖنٞ ستاٚين١ ايؼناعش      

ِِ ٖننٞ ستاٚينن١ إدساى َرياػننش يًعننا    أٚ العننٝؽ  ٝننٌ ايٛاقننع  الش٥ننٞ رٖٓٝننًا، َٚننٔ ثنن

ٖننزا ايتُ ٝنننٌ   ـنننـٜت ارتنناس ٞ الٛكنننٛعٞ رظننٝذًا ٚحظنننًا ٚسؤٜنن١. ٚغايرينننًا َننا    

ٚايتخٌٜٛ، ٚأحٝاْنًا   ،ٚايتخٌٝٝ ،ٚايتـػ  ،ٚاالالتـاس ،ٚاالالتضاٍ ،اايته ٝـ

ٚالريايػ١، َٚٔ ثنِ تهنٕٛ ع قن١     ،ٚايتهري  ،ٚايتٌٜٗٛ ،اايتلخِٝ ــأالش٣ ٜت

أٚ ع ق١ اْعهناغ  نذيٞ، أٚ ع قن١     ،إَا ع ق١ ستانا٠ َرياػش٠ :ايـٛس٠ اايٛاقع

ايـٛس٠ ايؼعش١ٜ حكٝك١ ٖٞ ؿنٛس٠ راآل طريٝعن١    اثٌ، أٚ ع ق١ َؿاسق١ ؿاسال١. ٚ

يػ١ٜٛ يؿق١ٝ حٛاس١ٜ تٓكٌ ايٛاقع الٛكٛعٞ أٚ التخٝنٌ َظنتٓذ٠ إ  راننش٠ ايؼناعش     

 ،عٓاؿنش نْٛتٗنا  ٚ ثكاؾن١ َنٔ  ٚثكاؾت٘ ارتاؿ١، اهنٌ َااٜٛن٘ شتنضٕٚ ٖنزٙ اينزانش٠      

 ٚأٍثشآل ؾٝٗا.  

 ٔ يًؼناعش إٔ   ٚتعذ ايـٛس٠ ايرتاث١ٝ َٔ أِٖ َـادس ايـٛس٠ ايؼعش١ٜ اين  هن

ٍٍٛ ؾٝٗا ايؼاعش ع٢ً ايرتاث اٛؿؿ٘ َـذسًا غًٓٝا َٔ َـادس  ٜكذَٗا ألْٗا ؿٛس٠ ٜع

أُٖٝت٘ يف تكذِٜ دالالآل ساطخ١ يف اينزانش٠ العشؾٝن١،    ؾلً  عٔايـٛس٠ ايؼعش١ٜ. 

                                                 
 80-5/78اايٛؾٝاآل ايـؿذٟ، ؿ ح ايذٜٔ : ايٛايف  (1)
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يٝػذٚ ايتؿاعٌ اني ايؼاعش ٚايرتاث َٓتاًا ع٢ً َظت٣ٛ تنشاث ايشؤٜن١ ايؼنعش١ٜ، إر    

ٍُل إاذاع٘ ػنهً    ٛكٛع١ٝ ٚؾ١ٝٓ التًػٞ أؿايت٘ اكذس َاٜشؾذ ايؼاعش اعطٝاآل َ تع

 َٚلًُْٛا.  

َٔ ٖٓا نإ يًؼعش ايعشاٞ ع قن١ ٚطٝنذ٠ انايرتاث اينزٟ انتظنريل يؿقتن٘ عنت        

الًؿتن٘ اإلْظنا١ْٝ َنٔ ثكاؾن١ ٚعناداآل ٚطنًٛى        ايضَٔ َع٢ًٓ ٚاطعًا ؾؼنًُل ننٌ َنا   

ث اؼنهٌ  ْكًٗا ارتًـ عنٔ ايظنًـ، ٚناْنل َعنا ِ ايًػن١ قنذ عشؾنل نًُن١ تنشا         

ؾ ػنناس ااننٔ َٓقننٛس يف "يظننإ ايعننشب" إ  إٔ: اإلسث ٖننٛ النن اث ٖٚننٛ      .شتتًننـ

األؿٌ، ٜٚكاٍ اإلسث يف اذتظب ٚايٛسث يف الاٍ، نُا ٜٓكنٌ عنٔ اانٔ األعشاانٞ     

ِٛسث ٚايٛاسث ٚاإلساث ٚايرتاث، ٚاحنذ، ٜٚكناٍ تٛاسثٓناٙ، أٟ     َٛسث ٚاي قٛي٘: اي

لع٢ٓ أػهااًل عذ٠ يف العنا ِ ايًػٜٛن١   ٜٚتخز ٖزا ا ،(1)ٚسث٘ اعلٓا عٔ اعٍض قذًَا

يٝؼنٌُ العٓن٢ االؿنط حٞ ين٘ ننٌ َاين٘ ع قن١         ;تكٛد اايلشٚس٠ إ  ايتٛطع ؾٝ٘

ااْتكاٍ ايظُاآل اذتلاس١ٜ أٚ اي كاؾٝن١ تتُنع َعنني َنٔ  ٝنٌ إ   ٝنٌ عنٔ طشٜنل         

أٚ  ،أٚ اي كنايف  ،ايرتاث اذتلاسٟ :ٜظ٢ُ ايتعً ِ ٚايتعًِٝ، ٚيزيو ٜطًل عًٝ٘ َا

ٓتكٌ َنٔ  ٝنٌ إ   ٝنٌ عنت ايًػن١ ٚايتكًٝنذ       ٚايزٟ ٜاال تُاعٞ أل١َ َٔ األَِ، 

 ٚاحملانا٠.

ٛ   ايننرتاث يػننن١ ٖننٛ َنننا   ،إرٕ ْنناتا ايعًُٝننن١   :ٜشثنن٘ ايٓننناغ، ٚاؿننط حًا ٖننن

اال تُاع١ٝ ألٜن١ أَن١ َنٔ األَنِ. ٚاينرتاث ايعشانٞ ٖنٛ  نض٤ َنٔ اينرتاث اإلْظناْٞ            

عًّٛ ٚننإ ين٘ دٚسٙ ٚحلنٛسٙ عنت     ٖٚٛ تشاث عُ م َتؼعب ايؿشٚع ٚاي ،ايعاّ

 .األ ٝاٍ ٚ  ٜكـ عٓذ حذٚد ايضَإ ٚالهإ

َٔ ٖٓا تـريح مجاي١ٝ ايرتاث ٖٞ ايكذس٠ ع٢ً إعطا٥٘ قُٝن١ ٚغاٜن١ ٚظٝؿٝن١ يف    

تهٕٛ مجاي١ٝ ايرتاث عت تكًٝنذٙ األعُن٢،    إٓ ٚاحذ، ٚتعٝذ اع ٘ َٔ  ذٜذ، ٚال

                                                 
   200-199َاد٠ ٚسث ق  2مجاٍ ايذٜٔ: يظإ ايعشب َا اأ َٓقٛس، (1)
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ادتُاٍ ؾٝ٘، ٜٚؿٝذ َٓن٘ اتـنٜٛش   اٌ إٔ ٜهٕٛ يذ٣ ايؼاعش قذس٠ ع٢ً إاـاس  زٚس 

 ٚايتعري  عٔ رات٘ ٚتطٜٛش أدٚات٘. ،ٚاقع٘ ٚرشات٘ ارتاؿ١

ٚقذ اْطًنل اانٔ ايكٝظنشاْٞ يف إْتا ن٘ ايؼنعشٟ َنٔ االتٝناس َناٜشاٙ َٓاطنريًا َنٔ           

ايٓـٛق ٚاألحذاث ايرتاث١ٝ اين  هٔ إٔ تهٕٛ  ارج ؿاذت١ يًريكا٤، َعنت٠ عنٔ   

َٚلنُْٛٗا،   ٖزٙ ايُٓنارج  ني ا٘ َٔ ال ٍ ؾهشٚاقع اذتاٍ ٚايضَإ ٚالهإ ارتاؿ

 ِِ  .  ارتاؿ١ تعت عٔ حايت٘ ٚسؤٜت٘ ايؼعش١ٜؾٗٞ َٚٔ ث

ٚالتتريع يؼعش اأ ايكٝظشاْٞ طٝاذ يًنرتاث أُٖٝن١ ننري ٠ عٓنذٙ، ؾُٓن٘ اطنتُذ       

ٚايتعنري   َٔ ال ٍ اإلؾناد٠ َنٔ الاكنٞ      ذُٜذ ًل ٚاقٍعيف ستاٚي١ رتؿٛسٙ ايؼعش١ٜ 

ٛاقع التظل َع اذتاكش، طٛا٤ َٔ ال ٍ ايتنزن  االاكنٞ   شطِ اياين تسؤٜت٘ عٔ 

َاقذَتن٘ ايذٚين١ ايعرياطن١ٝ     الطنُٝا ايعشٜل ا حذاث٘ ٚقــ٘ ٚػخـٝات٘ ٚإصتاصات٘، 

يننتخًف َننٔ ايٛاقننع ايعشاننٞ ااإلطنن ١َٝ ثكاؾٝننًا ٚحلنناسًٜا، اٗننذف ايعشاٝنن١ يألَنن١ 

رينناآل ايننن  ايننزٟ أٍ  ااألَنن١ الظنن١ًُ يف صَٓنن٘، ٚايٛقننٛف يف ٚ نن٘ ايٓه      الٗننضّٚ

العاْا٠ ػعش اأؿااتٗا، ٖٚٛ ايؼاعش ايزٟ عاؿش ايػضٚاآل ايـًٝري١ٝ يري د ايؼاّ، ٚ

أٚ َنننٔ الننن ٍ اطتخلننناس   ٗا،ٚتؼنننتت ٗاْكظننناَاٚ ٗننناٚتؿههاألَننن١ َنننٔ كنننعـ 

يًت نٝننذ عًنن٢  نيػخـننٝاآل عقُٝنن١ نننإ هلننا اـننُتٗا يف ايتنناسٜا ٚايننرتاث ايعننشاٝ 

 .  عًَُٛاًخلاس٠ اإلْظا١ْٝ قذَ٘ األ ذاد ألحؿادِٖ ٚي َٚا ،طٝاد٠ ٖزٙ األ١َ

ٍٕ اعنض ٖن ال٤      ْٓنا ال ٚإكاؾ١ لا أػشْا إيٝن٘، ؾ   ،ٚاذتكٝك١ ْظنتطٝع إٔ ْٓؿنٞ أ

ساا اطتًِٗ اينرتاث ٚٚظؿن٘ يف ػنعشٙ يًتكنٍشب     ، ٚاأ ايكٝظشاْٞ أحذِٖ ،ايؼعشا٤

يف  ١يٝننناايعٚالٓاؿنننب أٚ يريًنننٛؽ الشاتنننب  ،َنننٔ رٟٚ ايظنننًطإ ٚايتهٍظنننب َنننِٓٗ

ٍٛد ايؼننعشا٤ اطننتًٗاّ  ايكننشْني ا طنناآل  ارتنناَع ٚايظننادغ اهلاننشٜني َننٔ قريٝننٌ تعنن

ايرتاث تًري١ٝ يًزٚم ايظا٥ذ ٚحريًا يف تكًٝذ ثً ١ عريكش١ٜ َٔ ايؼعشا٤ ايظنااكني إلثريناآل   

دساطن١ ايـنٛس٠ ايرتاثٝن١ عٓنذٙ، ايكا٥ُن١       ، يزيو الاذ َٔادتذاس٠ ٚالكذس٠ ايؼعش١ٜ

س٠ ايرتنٝننض عًنن٢ ايننٓف ايننزٟ ٜؼنن  إ  كننشٚ ٖٚننٛ الؿٗننّٛأطاطننًا عًنن٢ ايتٓنناق 
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ايٓـنٛق   ٘ َنع اٛؿؿ٘ َؿًَٗٛا رشٜذًٜا ٚٚاقعنًا َعآٜنًا، يهنٔ َنع ايٓقنش إ  تؿاعًن      

 ٚتعايكٗا. ،ٚتذاالًٗاايظااك١، 

ايتٓاق األداٞ عًَُٛا ٜعض تذاالٌ ْـٛق أدا١ٝ شتتناس٠ َنع ْنف ايكـنٝذ٠     ؾ

ٚداين١ قنذس اإلَهنإ عًن٢ ايؿهنش٠ اينن        ،األؿًٞ عٝ  تهنٕٛ َٓظنا١ُ َٚٛظؿن١   

ٞ ٜط إال  ،شحٗا ايؼاعش. َٚع عذّ ع ٛسْا ع٢ً ٖزا الـطًح يف نتب ايرتاث ايعشان

        ٘ َٓٗنا َنا أػناس     ،أْٓا  هنٔ إٔ صتنذ َؿَٗٛناآل َٚكاساناآل تنذٍ عًٝن٘ ٚعًن٢ أْٛاعن

 ،االحتنزا٤ ٚ ،ٚاالطنتُذاد  ،: االقترياغ" َٔ َ ٌأطشاس ايري غ١"يف إيٝ٘ ادتش اْٞ 

عننشف اهننٌ َٓٗننا، ؾننشأ٣ يف   قننذٚ، ٚايتٛيٝننذ ،ٚايتًُننٝح ،ٚايتننٛاسد ،ٚايتلننُني

 .(1): َٛاصا٠ ػاعش يؼاعش آالش يف ؿٛس٠ أٚ َع٢ٓ-ع٢ً طريٌٝ ال اٍ-االحتزا٤ 

ٚإعطنا٤   ،يكذ االتًؿل ايذساطاآل ايٓكذ١ٜ ايعشاٝن١ يف حتذٜنذ َؿٗنّٛ ايتٓناق    ٚ

ادتزٚس ايت ؿ١ًٝٝ ي٘، ؾُِٓٗ َٔ ٜش٣ أْ٘ َؿّٗٛ غشاٞ عل، َٚنِٓٗ َنٔ ٜنش٣ إٔ    

ي٘ أؿٛاًل ٚ زٚسًا يف ايٓكنذ ايعشانٞ ايكنذِٜ عًن٢ االنت ف ايتظنُٝاآل نُنا أػنشْا.         

َٚعقِ ٖزٙ ايذساطناآل ٖٚنزٙ الؿَٗٛناآل تؼن  إ  َنذ٣ اطنتؿاد٠ ايٓـنٛق َنٔ         

ٖزٙ ايٓـنٛق   ٚتذاالٌ   ل اٗا،، ْٚٛع١ٝ ٖزٙ االطتؿاد٠، ٚايهٝؿ١ٝ ايناعلٗا

 َع اعلٗا اعلًا.ٚتعايكٗا 

ايتٓاق يػ١ً : ٜش ع إ  أؿٌ َناد٠ "ْـنف" ٚإرا تتريعٓنا َعٓاٖنا يف العنا ِ      ؾ

ايعشا١ٝ ٚ ذْاٖا تذٍ ع٢ً اإلظٗاس، ؾناأ دسٜنذ ٜكنٍٛ: "ْــنل اذتنذٜ  أْـن٘       

يظنإ  . ٚتنشد يف  (2)ْـًا إرا أظٗشت٘، ْٚــنل اذتنذٜ  إرا عضٚتن٘ إ  ستنذثو ان٘"     

ايعشب اع٢ٓ االتـاٍ:" ٜكاٍ ٖزٙ ايؿن ٠ تٓاؿنٞ أسض ننزا أٚ تٛاؿنٝٗا ٚتتـنٌ      

                                                 
 َٚااعذٖا. 381أطشاس ايري غ١ ق عريذ ايكاٖش: ادتش اْٞ، (1)

  1/103 ( اأ دسٜذ، ستُذ أ اذتظني: مجٗش٠ ايًػ١.1)
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. أَا العا ِ ايعشا١ٝ اذتذٜ ١ ؾكذ ٚسدآل ايهًُن١ اعٓن٢ االصدحناّ، ؾكنذ  نا٤      (1)اٗا"

. ٖٚنزا العٓن٢ األالن  ٜكنرتب َنٔ      (2)يف العاِ ايٛطنٝط:" تٓناق ايكنّٛ اصدمحنٛا"    

ألٕ تننذاالٌ ايٓـننٛق قشٜننب  ننذًا َننٔ َعٓنن٢  ;ّ ايتٓاؿنن١ٝ اـننٝػت٘ اذتذٜ نن١َؿٗننٛ

تشمجن١ يًُـنطًح    :ؿٞ ايٓكذ اذتذٜ  َـطًح ايتٓاق ٖٛؾاصدحاَٗا يف ٍْف َا. 

( اايؿشْظ١ٝ: ايترينادٍ، اُٝٓنا تعنض    INTERإر تعض ن١ًُ )  ،( INTERايؿشْظٞ) 

(  TEXTERE(: اينٓف، ٚأؿنًٗا َؼنتل َنٔ ايؿعنٌ اي تنٝض )       TEXTEن١ًُ )

(:  (INTER TEXTERE حرينو(، ٚانزيو ٜـنريح َعٓن٢    ٖٚٛ ٜعنض )ْظنا( أٚ )  

ايتريننادٍ ايٓـننٞ، ٚقننذ تننش ِ إ  ايعشاٝنن١ اايتٓنناق ايننزٟ ٜعننض اايتننايٞ تعننايل          

 .(3)ايٓـٛق ٚتذاالًٗا

ٌ ؿط حٖزا ٜكٛد الع٢ٓ اال ايتٓناق ٚطن١ًٝ إلثنشا٤ اينٓف اؿتخن٘       ٞ إ   عن

ؾكننذ عٍشؾنن٘ عريننذاع ايػننٍزاَٞ     ;عًنن٢ ْـننٛق أالننش٣، ٚألْنن٘ ْننٛع َننٔ ايننشاط      

 ْنن٘:"ْفي ٜتظننشب إ  داالننٌ ْننف آالننش،  ظننذ الننذيٛالآل طننٛا٤ ٚعنن٢ ايهاتننب ا

ٚحنناٍٚ ستُننذ َؿتنناح يف نتاانن٘ "حتًٝننٌ ارتطنناب ايؼننعشٟ:       .(4)اننزيو أّ   ٜننع" 

اطننرتاتٝا١ٝ ايتٓنناق"، إٔ ٜعننشف َؿٗننّٛ ايتٓنناق اعتُننادًا عًنن٢ تعشٜؿنناآل ايٓكنناد     

ل َع ْنف حنذث   ٚالًف إ  تعشٜـ  اَع يًتٓاق َؿادٙ أْ٘:" تعاي ،ايػشاٝني ي٘

. ٚأػاس ستُذ عضاّ يف نتاا٘ "ػعش١ٜ ارتطناب ايظنشدٟ" إ  أانشص    (5)اهٝؿٝاآل شتتًؿ١"

ٚعشض  ،حٍٛ َؿّٗٛ ايتٓاق (6) طشٚحاآل )نشٜظتٝؿا ٚااسآل ٚسٜؿات  ٚ ٝٓٝل(

  ض٤ًا َٔ تعشٜؿاآل ٖ ال٤ ايٓكاد ٚغ ِٖ لؿّٗٛ ايتٓاق.

                                                 
 َاد٠: ْـف. اأ َٓقٛس، مجاٍ ايذٜٔ: يظإ ايعشب (1)

 َاد٠ ْـف. إاشاِٖٝ ، َـطؿ٢، ٚآالشٕٚ: العاِ ايٛطٝط. (2)

 53قاْقش: سٚاشتؼل، ٖاْع  ٛسج: تذاالٌ ايٓـٛق.  (3)

 320ق  ايػزاَٞ، عريذاع: ارتط١٦ٝ ٚايتهؿ  َٔ ايري١ٜٛٝٓ إ  ايتؼشا١ٝ. (4)

   121-120َؿتاح ، ستُذ: حتًٌٝ ارتطاب ايؼعشٟ/ اطرتاتٝا١ٝ ايتٓاق. ق  (5)

   117 -116ق عضاّ، ستُذ: ػعش١ٜ ارتطاب ايظشدٟ. (6)
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إٔ سٚالٕ انناسآل ٜننش٣ ايننٓف  ََٚ ننذاْاقذَنن٘ ايٓكنناد ايػشاٝننٕٛ  ٚإرا عننذْا إ  َننا

أَنا   .(1)عرياس٠ عٔ"الًٝط َذٖؽ َٔ ايكذِٜ ٚادتذٜذ، َٚٔ ايكذِٜ يف طشص  ذٜذ٠"

" ٗاص ْكٌ يظاْٞ ٜعٝنذ تٛصٜنع ْقناّ ايًػن١      : ٛيٝا نشٜظتٝؿا ؾتعشف ايٓف اٛؿؿ٘

ٚاكعًا اذتذٜ  ايتٛاؿًٞ، ْٚكـذ العًَٛاآل الرياػنش٠، يف ع قن١ َنع ًَؿٛظناآل     

ٍٕ ايٓـٛق " تتِ ؿٓاعتٗا عت اَتـناق،  شتتًؿ١ طااك١ أٚ َتضا ١َٓ"، ٖٚٞ تش٣ أ

ٖذّ ايٓـٛق األالش٣ يًؿلا٤ التذاالٌ ْـًٍٝا، ٚ هٔ ايتعنري    عتْؿظ٘ ٚيف اآلٕ 

 (2)عٔ ريو ا ْٗا تشااطاآل َتٓاظش٠ راآل طااع الطااٞ".

     ٟ "اطنتعٌُ ان٘ يف    ٚأػاس طعٝذ ٜكطني إ  إٔ ايتٓناق عهنِ َعٓناٙ ايعناّ اينز

ـٍننًا انن الش،  انذاٜاآل تٛظٝؿنن٘ َنن  ع انناالتني ٚنشٜظننتٝؿا ٜتعًنل اايـنن آل ايننن تننشاط ْ

ٚاايع قاآل أٚ ايتؿاع آل اذتاؿ١ً اني ايٓـٛق َرياػش٠ أٚ كنًُٓا، عنٔ قـنذ أٚ    

ٚأٟ ْننف نٝؿُننا نننإ  ٓظنن٘ أٚ ْٛعنن٘، ال هٓنن٘ إال إٔ ٜننذالٌ يف   ....، غنن  قـننذ

ايظنريب  ع قاآل َا، ٚع٢ً َظت٣ٛ َا َع ايٓـٛق ايظااك١ أٚ العاؿش٠ ي٘، هلزا 

ـٍٞ"  .  (3)ْزٖب إ  أْ٘ مس١ َتعاي١ٝ عٔ ايٓف، أٚ إ  إٔ رٍظذٙ سٖني ا ٟ حتكٍل ْ

نُا ٖٛ ٚاكنح ممنا قنذَٓا، َؿٗنّٛ ٚاطنع َٚطناطٞ، اًنل يف         ،ايتٓاق إرٕ

ـٍٞ دتُٝع ايعًّٛ ٚالعاسف، ٚاٌٝ عٔ طشٜل اإلػاساآل عًن٢ شتتًنـ    ايؿلا٤ ايٓ

أٚ ختتًـ، َٔ حٝ  ايت١ُٝ أٚ ايري١ٝٓ ايٓـٛق األدا١ٝ ٚغ  األدا١ٝ، ٚاين ت تًـ 

ايه١ًٝ أٚ ادتض١ٝ٥ َع اينٓف اي ناْٞ اي حنل، ٚعًن٢ ٖنزا األطناغ ٜهنٕٛ ايتٓناق         

َننٔ  رال تننَ٘ننٔ ت ٜٚننٌ ايننٓف ٜتخننشى ؾٝنن٘ ايكنناسم أٚ ايٓاقننذ َعتُننذًا عًنن٢     ًاْٛعنن

العاسف ٚاي كاؾاآل، ٚريو ا س اع ايٓف إ  عٓاؿشٙ األٚ  اين ػهًت٘ ٚؿنٛاًل  

٘. ٚاؼُٛي١ٝ أن ش، ايتٓاق ٖٛ إٔ ٜتلُٔ ْف أدانٞ َنا ْـٛؿنًا أٚ    إ  ؾو ػؿشات

                                                 
 37ااسآل، سٚالٕ: آؾام ايتٓاؿ١ٝ، الؿّٗٛ ٚالٓقٛس. ق  (1)

 79نشٜظتٝؿا،  ٛيٝا: عًِ ايٓف. ق (2)

 10ٜكطني، طعٝذ: ايشٚا١ٜ ٚايرتاث ايظشدٟ. ق  (3)
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أٚ َعاسف أالش٣ طنااك١ عًٝن٘، عٝن  تٓنذَا ايٓـنٛق ايظنااك١ َنع اينٓف         ؾهشًا 

ـًٍا  ذٜذًا َٛحذًا َتهاًَ  يف  ض٤ُ َٓ٘ أٚ يف َعقُ٘ أٚ يف نًٝت٘.  األؿًٞ َؼه١ًً ْ

ؿن١ً دٜٓاَٝن١ َنع    ايتٓاق تؿاعٌ اني ْـني، ٜكّٛ ؾٝ٘ ايٓف احملنذث اعكنذ   إٕ 

انناٍٚ تؼننشب اعننض َ ستنن٘ ايؿٓٝنن١ ايعاَنن١ يٝعٝننذ تؼننهًٝٗا َننٔ   ٚايننٓف ايكننذِٜ، 

ٓظب إ  راآل قا٥ًن٘، ٖٚنٛ اٗنزا ٜعنذ     تأٚ اطتعاس٠ اعض ػؿشات٘ ارتاؿ١،  ، ذٜذ

تطًننب اذتشؾٝنن١،   َكاسانن١ َننٔ ؿنناحب ايننٓف الهخننذث يهٓٗننا َكاسانن١ إ ااٝنن١ ال      

٘  ف ايكذِٜ َاٚالتشك٢ ااالطتٓظاخ، ٚإ ا تظتٛعب َٔ ايٓ أٚ  ،تظتطٝع إٔ حتٛين

 تؼهً٘ يٝخشج يف ثُٛب  ذٜذ.

ٚناْل قذ قهذَل دساطاآل َتعذد٠ ٚشتتًؿ١ عٔ الؿَٗٛناآل اينن تٛي نذآل عنٔ     

ٚنٌ َاين٘ ع قن١ اُٗنا انني ايٓكنذٜٔ       ،ايتذاالٌ اني َـطًخاآل ايتلُني ٚايتٓاق

اٖش ايكننذِٜ ٚاذتننذٜ ، َٓٗننا: دساطنن١ ستُننذ عريننذ الطًننب " ايتٓنناق عٓننذ عريننذ ايكنن 

ادتش اْٞ" اٍٝٔ ؾٝٗا َؿاِٖٝ ادتش اْٞ حٍٛ ايتٓناق ٚرينو َنٔ الن ٍ َؿَٗٛناآل      

َتعذد٠ َٓٗا : ايتٛاصٟ ٚايتٓاظش ٚالعاسكاآل ٚاحملانا٠ ايًؿق١ٝ ٚاالحتزا٤ ٚايتنٛاسد  

 ٚاالتؿام.

ػهً  َٔ أػنهاٍ   شضٚنإ اآلَذٟ يف َٛاصْت٘ اني أاٞ  اّ ٚايريخرتٟ قذ ع

ايٓـٛؿنٞ عٓنذٙ قنذ ٜرينذٚ يف اعنض اذتناالآل طنطخًٝا.        ايتٓاق ٚإٕ نإ ايتنذاالٌ  

نُننا قاَننل َٓاقؼنناآل ننن  ٠ اننني ايٓكنناد ايعننشب حننٍٛ ع قنن١ ايتٓنناق اايظننشقاآل، 

ٚاين  عًل َٔ ايتٓاق َؿًَٗٛا شتتًؿًا نًٝنًا عنٔ ايظنشقاآل، ٖٚنٛ َنا قذَن٘ عرينذ        

 ،الًو َشتناض كنُٔ دساطن١ حنٍٛ " ظناٖش٠ ايظنشقاآل األداٝن١ ْٚقشٜن١ ايتٓناق"         

ٞ  :ٚال ؿنتٗا  اُٝٓننا ؾهننش٠ ايظننشقاآل  ،إٔ ْقشٜنن١ ايتٓنناق ٚيٝننذ٠ اينتؿه  ايظننُٝٝا٥

 األدا١ٝ قذ ١ َٚذا١ْ عٓذ غايري١ٝ ايٓكاد ايعشب ايكذا٢َ.

َٚٔ ال ٍ سؿذ ارتطنٛ  ايذاالًٝن١ ايرتاثٝن١ اينٛاسد٠ يف ػنعش اانٔ ايكٝظنشاْٞ        

ٜتٛاؾنل َنع رشاتن٘     أْ٘ ننإ عًن٢ ع قن١ ٚثٝكن١ ان٘ ٜظتخلنش َٓن٘ َنا         اٛكٛح ٜقٗش
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ٚتٛاؾكن٘ َنع اينرتاث     ،ش١ٜ ارتاؿ١، ٜٚظتاًٞ قاسم ْـ٘ َذ٣ ت صّ ايؼناعش ايؼع

ـٍنًا  ٝنذًا          نٕٛ ٍ سٚالٕ نُنا قنا  ايٓف اينزٟ الٜكرينٌ ٖنزٙ ايقنٛاٖش ايرتاثٝن١ ينٝع ْ

ٌٍ الصّ" ااسآل:" إْ٘ ْف ا   .(1)ظٌ، ألٕ ايٓف اذتكٝكٞ عا ١ إ  ظً ٘ اؼه

 ًاٚاحتناد  ًاتضاٚ ن  يذٜ٘ إٔ َا قذَ٘ اأ ايكٝظشاْٞ ع٢ًإ  َٔ ٖٓا  هٔ إٔ ْٓقش 

ٚاعتُنادٙ اينٛاعٞ يف إاذاعاتن٘ ايؼنعش١ٜ      ،ايرتاث يف ذّقه َاَع  ١يف األحهاّ ٚايشؤٜ

ٚاقترياطننات٘ َنٔ ايننرتاث  عًننل   ،رشاتنن٘ ارتاؿن١ ٚايزاتٝنن١ اننني  عًن٢ ٖننزٙ الضاٚ ن١  

ايتٓناق   ٜقٗنش ؾٝٗنا   رشات٘ ايؼعش١ٜ حتٌُ ؿٛسًا َتعذد٠ ٚشتتًؿ١ َٔ عٓاؿش ايرتاث

ٌٍ ٚا طننع، ٚعًٝنن٘  هننٔ إٔ ْكظننِ ؿننٛس ايتٓنناق ايرتاثننٞ عٓننذٙ إ  قظننُني     اؼننه

ٜٚكـ ع٢ً سأطنٗا ايكـنف ٚايؼخـنٝاآل ايتاسخيٝن١،      ،س٥ٝظني: ايـٛس ايتاسخي١ٝ

 ٚايـٛس األدا١ٝ اين اطتؿادآل َٔ َعاْٞ ايؼعشا٤ ايظااكني ٚؿٛسِٖ.

ذالصورذالتارخيية:

 القصصذالتارخيية:ذ-ذ1

ٞ    ظٗش ايتٓاق  َنٔ الن ٍ اطتخلناس أحنذاث أٚ قـنف       عٓنذ اانٔ ايكٝظنشاْ

اػتٗشآل عت ايرتاث ايعشاٞ، ٚنإ هلا حلٛسٖا ايؿعاٍ يف رانش٠ األ١َ ٚايت ث  يف 

ٍٕ ننٌ    ٚنإ هلنا قُٝن١ تشاثٝن١ عنت اينضَٔ.      زتشٜاآل األحذاث يف الاكٞ، ٚاذتكٝكن١ أ

ش َريذع الاذ ي٘ َٔ الًؿ١ٝ تشاث١ٝ تاسخي١ٝ ٜشٍتذ إيٝٗا، ٜٚظتٓذ إ  ؾلا٥ٗا، ؾهٌ ػناع 

 تًو رانش٠ تعٍذ آضي١ الٓق١َٛ اي كاؾ١ٝ اين ت الز َٔ نٌ ؾٔ، ٚالريذع ٍٜٓؼط تًو 

األ ضا٤ َٔ َعشؾت٘ الهتظري١ ٚالختض١ْ يف ايزانش٠، انا ٜٓاطنب ٖذؾن٘ َنٔ اذتنذث،      

ٖٚننٞ األ ننضا٤ ايننن ٜعننذٖا كننشٚس١ٜ إلْتنناج ؿننٛست٘ ايؼننعش١ٜ آننا٤ عًنن٢ ايتكننِٜٛ    

تؿٗنِ يف إطناس     عٓن٘. ٚعًُٝن١ تؿعٝنٌ العشؾن١ ال    اإلدسانٞ يًظٝام ايزٟ ٜشٜذ ايتعنري  

ريو ع٢ً أْٗا زتنشد "اطنتذعا٤" لعناسف َتريآٜن١ َنٔ اينزانش٠ انٌ تتلنُٔ عًُٝناآل          

                                                 
 132ااسآل، سٚالٕ: يز٠ ايٓف. ق  (1)
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 ٜٚريك٢ ايرتنٝض عًن٢ َنا   ،ؾاالستذاد إ  ايزانش٠ ػ٤ٞ طريٝعٞ .(1)تؿه  اؼهٌ ْظكٞ

طٝلٝؿ٘ ايؼاعش َٔ سٚح٘ ٚأطًٛا٘ عًٝٗا. ؾاأ ايكٝظشاْٞ ٜظتخلش قـن١ داحنع   

َعتُنذًا عًن٢ ايتٓناق العٓنٟٛ اينزٟ       ،ٚايػتا٤ يف سطِ ؿنٛست٘ ايؼنعش١ٜ ادتذٜنذ٠   

 يف قٛي٘: ٜتٛي ذ َٔ رنش "داحع ٚايػتا٤"

 را الٓاقننب نًُننا ا تٗننَذ ايعنننننننذا    ٜننا

 

 يف نتُٗنننننننننا  نننننننننننننلا اٗننننننننننا اآلال٤   

َٕ عًننن٢ ذتاقنننو َعؼنننٌش   عكنننَذ ايشٖنننا

 

 (2)ايػنننننتا٤  ِ ٚالننننننننننن داحنننننٌع ؾٝٗ ال 

َٚٓاقرين٘ اذتُٝنذ٠   ؾٗٛ ٜؼ  يف ٖزٙ ايـٛس٠ إ  ؿؿاآل الُذٚح ايه  ٠ ايٓريًٝن١   

، ألْٗنا ٚاكنخ١ ٚكنٛح ايؼنُع     كنذسٚا;   ٜ اين نًُا حاٍٚ األعذا٤ إالؿا٤ٖنا 

َُٚٗننا حنناٍٚ ٖنن ال٤ زتاساتنن٘ ؾًننٔ ٜظننتطٝعٛا ايًخننام انن٘ نُننا   ٜهننٔ ٖٓنناى ْننذي     

ذٚح اهشَنن٘ ٚػننااعت٘ يننذاحع ٚايػننتا٤ يف ايظننشع١. ؾايؼنناعش ٜكااننٌ ؿننٛس٠ الُنن 

٘   ;ْٚريٌ أال ق٘ اـٛس٠ "داحع ٚايػتا٤" يف طشعتُٗا ُٖٚنا   ،ؾٗٛ الَ ٝنٌ يـنؿات

ٜٚتلنننح إٔ يف ايـنننٛس٠ استنننذاد إ  اينننزانش٠ ايرتاثٝننن١ اينننن    ،الَ ٝنننٌ يظنننشعتُٗا

اطتخلشآل قـ١ "داحع ٚايػتا٤" َنٔ اٝنل طٍٝناآل اينرتاث ايتناسخيٞ يًتعنري  عنٔ        

ق١ ي٘ اايكـن١ األطاطن١ٝ إال إٔ آنا٤ ايـنٛس٠     ع  ؿٛس٠  ذٜذ٠ كُٔ آا٤  ذٜذ ال

ادتذٜذ٠ استهض ع٢ً ْٛع َٔ ايتٓاق َع ايرتاث كُٔ حٝض َعٟٓٛ َع كٝك٘ ٍٚطنع  

 َع٢ٓ ايـٛس٠ ادتذٜذ٠.

ٍٛس َننٔ  ;ٜٚظننتخذّ ايؼنناعش ايؼننهٌ راتنن٘ َننٔ النن ٍ قـنن١ ٖنن ى  ننٛد   يٝـنن

َناس  َٚناذتل اٗنِ ٚعـنِٓٗ َنٔ د     ،ال هلا ٖض ١ ايـنًٝريٝني يف َٛا ٗن١ الظنًُني   

 حني ٜكٍٛ:

َّ َٜٛننننًا اايعرَشٜاُنننن١ ؾاغتننننذآل   ٚعنننناَس

 

   ٘  (3)نننننٛادٟ  ننننُٛد إر سغننننا ؾٝنننن٘ َطننننك رير

 
                                                 

 127: َذالٌ إ  عًِ ايٓف. ق ٖآٜ٘ َإ، ؾٛيؿااْا (1)

 56اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ. ق (2)

 77ق  ْؿظ٘، (3)
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ٖٞ ؿٛس٠ استهضآل ع٢ً ايكـن١ ايذٜٓٝن١ العشٚؾن١ َنٔ ٖن ى قنّٛ  نٛد حنني          

 ÷نِزال  ٛد الشطًني* إر قاٍ هلِ أالِٖٛ ؿاحل أال تٍتكٕٛ ×ؿاذتًا نزاٛا ْريِٝٗ 

ؾُننا ناْننل إال ؿننٝخ١ َننٔ ايظننُا٤ حتنن٢ ًٖهننٛا  " 142-141"طننٛس٠ ايؼننعشا٤:

أمجعني، ٚأعذا٤ الظًُني نزيو   ٜ النزٚا ٚقتنًا طنًٜٛ  أَناّ ْنٛس اينذٜٔ صْهنٞ        

ٚ ٝؼ٘ حت٢ الشٚا َٗضَٚني. ٚطريٝع١ ايتٓاق اني ايـٛستني ت تٞ َٔ العٓن٢ اينزٟ   

ٚظؿنن٘   ٓخنن٘ قـنن١ ٖنن ى  ننٛد َننٔ حٝنن  طريٝعنن١ ٖننزا اهلنن ى ٚطننشعت٘، ٖٚننٛ َننا

ِ  ايؼنناعش يف ؿنن ٖننزا اهلنن ى  ،ٛست٘ حننني سأ٣ يف اْتـنناس الظننًُني عًنن٢ أعننذا٥ٗ

ِ   ،ايظشٜع ، أَنا َنٔ ايٓاحٝن١    ٚعذّ قذس٠ األعذا٤ ع٢ً الٛا ١ٗ أٚ ايـنُٛد أَناَٗ

ايته١ٜٝٓٛ ؾًِ ختشج ايـٛس٠ ايرتاث١ٝ ٖٓا عنٔ ايُٓطٝن١ ايتكًٝذٜن١ يف تؼنهٌٝ ايـنٛس٠      

 ايؼعش١ٜ عٓذ ايؼعشا٤ ايعشب ايكذا٢َ.

ـ َ ننٌ ٖننزٙ ايكـننف ٚاألحننذاث يف تؼننهٌٝ ايـننٛس٠ ٜٚتلنح ٖٓننا إٔ تٛظٝنن 

ايؼعش١ٜ عٓذ اأ ايكٝظشاْٞ مت َٔ ال ٍ الع٢ٓ األاشص ايزٟ ايتـل اٗنزٙ ايكـنف   

"، طنشع١ ايكلنا٤ عًن٢  نٛد     -طنشع١ داحنع ٚايػنتا٤   "ٚاألحذاث عت اينضَٔ،  

ؾاطننتؿاد َننٔ االستننذاد إ  ايننزانش٠ ايرتاثٝنن١ يف تٛظٝننـ ايؼننهٌ ايتٓاؿننٞ ايعنناّ َننٔ 

ايكـتني، ٚا٢ٓ َٔ ال هلُا ؿٛسًا ػعش١ٜ تكّٛ ع٢ً الؼااٗاآل االؾرتاكن١ٝ   ٖاتني

 "ٖ ى  ٛد". أٚ قـ١ ،راآل ايذالالآل الع١ٜٛٓ العشٚؾ١ عٔ قـ١" داحع ٚايػتا٤"

 الشخصياتذالتارخييةذذ-ذ2

عٓذَا اطتخلش ايؼاعش َ ٌ ٖزٙ ايشَٛص ايتاسخي١ٝ ؾ ٕ االتٝاسٙ مت ع٢ً أطناغ  

ٍٕٛ ارتطنٛ         َ ٤َتٗا للُٕٛ ايتا شا١ ايؼعٛس١ٜ اينن ٜنٛد ايتعنري  عٓٗنا. ٖٚنٞ تهن

األطاط١ٝ ي تـاٍ َع تاسٜا ٖزٙ األ١َ ٚحلاستٗا ٚتاسخيٗنا ٚتشاثٗنا َنٔ ْاحٝن١،     

ٚاإلكننا٤اآل الؼننشق١ ايننن ٜعرٍيننش َننٔ ال هلننا عننٔ َٛقؿنن٘ ؾُٝننا ٜعننٝؽ َننٔ أحننذاث  

ٔ ٚرنناسب الاؿنن١. ؾعٓننذَا أساد إٔ ٜؼننٝذ اؿشٚطنن١ٝ ممذٚحنن٘ ايننٛصٜش مجنناٍ ايننذٜ      
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ٖٚٛ ايزٟ نإ يف ْقشٙ اطنً  يف ارتطاان١ نُنا ٖنٛ اطنٌ يف       ،األؿؿٗاْٞ ٚؾـاحت٘

اذتشب، ٚؾـاحت٘ ؾاقل ؾـاح١ ايعشب الؼٗٛسٜٔ، اطتخلش ػخـٝن قع أ 

  طاعذ٠ ٚطخريإ ٚا٥ٌ ؾكاٍ:

ُنننننننننننننننننننن١ُ ًَُـٍ ٘ر َي ََ ا أقننننننننننننن    ٚإرا اْتَلننٛن

 

ـَنننننننشاآَل َنننننننٔ نِتااننننننن٘ ؾشطنننننننناْر٘  أا

ٌر ؾـننناح١ُ     ٚثٓننن٢ ارتطننناَب إيٝننن٘ ؾلننن

 

٘   ال  (1)قّظننننننٗا َٓنننننن٘ ٚال طخريننننننننننناْر

ٚاـٛس٠ عهظ١ٝ ٜؼٝذ اؿـاح١ ممذٚح٘ ٚا غتن٘، حنني  عنٌ  ٛاان٘ ايريًٝنؼ        

ٜننزٌٖ اذتاكننشٜٔ ؾـنناح١ ٚإقٓاعننًا، ؾٝريننذٚ ايؿـننٝح عٝٝننًا إرا َنناقٛسٕ انن٘، ٖٚٓننا     

  ٘ ؾٝؼنري٘ ايؼناعش    ٜظتخلش ػخـ١ٝ ااقٌ اإلٜادٟ ايزٟ ٜلشب ا٘ ال ٌ اعٝن٘ ٚمحكن

الشٜٔ عٔ َٛانري١ ممذٚح٘ اايري غ١ اعاض ااقٌ ٚعٍٝن٘، ؾ ؿنريح اطتخلناس    عاض اآل

ايشَض ؾٝن٘ الـٛؿن١ٝ حنني  عنٌ ٖنزا االطتخلناس ينٝع قا٥ُنًا عًن٢ الؼناا١ٗ َنع            

ِِ طػننل قُٝتنن٘ عًنن٢  ،اننٌ  عننٌ قننذس الُننذٚح أسؾننع َننٔ ريننو ،الُننذٚح َٚننٔ ثنن

   أقشاْ٘، ٜكٍٛ:

 ٘ ٌر ايٓننننننناطلر عنننننننٔ  ٛااننننننن   َٜٚننننننزٖ

 

 (2)حتنننن٢ تننننش٣ نننننٌ ؾـننننٍٝح انننناق     

ػخـن١ٝ اينٓي ٜٛطنـ عًٝن٘      َٚٔ ٖزا ايٓنٛع َنٔ ايـنٛس ٜظتخلنش ايؼناعش       

ايظ ّ يف ستاٚيت٘ ايتعري  عٔ حرظٔ ؿيٍّ طِشاج ٜذع٢ ٜٛطـ، آالنزًا َنٔ َ حن١    

 ّ ٜشطننِ َننٔ ال هلننا ؿننٛست٘   ،قُٝنن١ تعري ٜنن١ ٚمجاينن٘ ايننٓي ٜٛطننـ عًٝنن٘ ايظنن 

   ايؼعش١ٜ ٜكٍٛ:

٘  إٕ  نننناص إٔ ٜننننِشثَ    ال َحننننـ١ اامَسنننن

 

ـر    ـٌ ٜاٜٛطنننن  (3)أحننننٌذ ؾ ْننننو ٜٛطنننن

يكذ أتكٔ اأ ايكٝظشاْٞ اطتخلاس ايشَنٛص ٚايؼخـنٝاآل ايرتاثٝن١ يف نن ٍ  َنٔ       

                                                 
   398 -397قاأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ.  (1)

 345ْؿظ٘ ق( 2)

 290ق  ْؿظ٘ (3)
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ٚنإ ايتٓاق اني ٖزٙ ايشَٛص ايرتاث١ٝ ٚؿٛس اأ ايكٝظشاْٞ ايؼعش١ٜ ٜكنّٛ   ،ؿٛسٙ

ٚحؿقٗنا اينرتاث يف طٝاتن٘،     ،ع٢ً ايذالالآل اين الًؿتٗا ٖزٙ ايشَٛص عت ايتاسٜا

َنا خينف    ٚيف تعري ات٘ الع١ٜٛٓ يف ،ؾاطتخذَل دالالتٗا يف تؼهٌٝ ؿٛسٙ ايؼعش١ٜ

راسا٘ ايؼعٛس١ٜ ارتاؿ١ ٚسؤٜت٘ اين تتعًل عاكشٙ ٚصَٓن٘ ْٚقشتن٘ يألحنذاث َنٔ     

 ٚيًؼخـٝاآل اين عاؿشٖا. ،حٛي٘

ذالصورذاألدبيةذالرتاثية:

ِ َنٔ الن ٍ   ًن٘ يـنٛس ايظنااكني       حاٍٚ اأ ايكٝظشاْٞ  َٚعناِْٝٗ   ٚسَنٛصٖ

ننض٠ عًن٢ اعنض    إٔ ٜٓكٌ رشات٘ ايؼعٛس١ٜ ٚايؿٓٝن١ َنٔ الن ٍ اْتكنا٤اآل َشَ    ايؼعش١ٜ 

ايننن  تنشددآل يف ايـنٛس ايرتاثٝن١    ، ٚاينن   ًنٗا سَنٛص ػننعش١ٜ  اينن   ايـنٛس ايرتاثٝن١  

ا إ  ، ٚتننٛا  االٖتُنناّ اٗننا، ٚاَتننذ تٛظٝؿٗنن    ايظننااكٕٛايؼننعشا٤ ايعننشب  قننٍذَٗا 

ايٓـٛق ايؼعش١ٜ اذتذٜ ١; لنا يف ٖنزٙ ايشَنٛص َنٔ َعنإ َشتريطن١ انرتاث اإلْظنإ         

 ، َٚٔ أِٖ ٖزٙ ايـٛس:ايعشاٞ ٚحاكشٙ

ذصورةذاخلمرة:ذ-ذ1

ٖننٞ َننٔ ايـننٛس ايرتاثٝنن١ التُٝننض٠ عٓننذ ايؼنناعش ايعشاننٞ قننذ ًا ٚحننذٜ ًا، ٚقننذ    

عٔ ن   ممنا خينتًا    استريطل العاْٞ التُا١ٖٝ َع ؿٛس٠ ارتُش٠ اكذستٗا ع٢ً ايتعري 

يف ْؿٛغ ٖ ال٤ ايؼعشا٤، ؾهاْل عٓذ اعلنِٗ حظن١ٝ َكرتْن١ اايتاشان١ ايؼنعٛس١ٜ      

ارتاؿ١، ٚعٓذ آالشٜٔ َع١ٜٛٓ، ٚعٓذ غ ِٖ راآل دالالآل ْؿظن١ٝ، ٚعٓنذ آالنشٜٔ    

سَننض يعُننل احملرينن١ اإلهلٝنن١، ٚعًٝنن٘ ننن  ٠ ٖننٞ العنناْٞ ايننن استريطننل اننارتُش٠، ٚمت  

ـنٛسٖا الختًؿن١   اٚ ٗنا أٖنِ العناْٞ اينن استريطنل ا    َنٔ  ايتعري  عٓٗا َٔ ال هلا، ٚ

ٚتـنناعذ حريٝرياتٗننا داالننٌ   ،عٓننذ ايؼننعشا٤ ايعننشب ايكننذا٢َ ؿننٛس٠ َض ٗننا االننا٤   

ايهنن غ، َٚننٔ ٖننزٙ ايـننٛس َاقاينن٘ األالطننٌ َؼننريًٗا ٖننزٙ ايـننٛس٠ اكطعنن١ اذتطننب 

 ت نًٗا ايٓاس:
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  ؾـنننننريٛا عكننننناسًا يف إْنننننا٤ُ ننننننننن ْٗا 

 

 (1)ٌرتت ننننننن إرا حملٖٛننننننا،  ننننننننننننننز٠ٚ   

 أاٛ ْٛاغ يف الع٢ٓ رات٘: ٚقاٍ 

َرِض نننننل    ن ْٗنننننا انننننضالٍ الهنننننضإ إر 

 

ٍر دسٍّ عًننننن٢ دٜريننننناج ٜننننناقٛآلَ      (2)ػنننننريا

ٚت تٞ ؿٛس٠ اأ ايكٝظشاْٞ يتت ٍثش اايتؼهٌٝ ايؿض اينزٟ ٚسد عٓنذ ايؼناعشٜٔ     

ٝتخنز ايتٓناق   ؾ ;ٚتـاعذ حريٝرياتٗا ،ٚالعاْٞ اين قذَاٖا حٍٛ َضج ارتُش٠ االا٤

   ؾٝكٍٛ: ،ايـٛس٠ ْؿظٗا ا س٠ ٜؼهٌ َٔ ال هلا ؿٛست٘ ارتاؿ١َٔ ٙ عٓذ

ٛاَْ    ٘ننننننننننننننإرا النننا٤ أٖنننذ٣ هلننننننننننا ـي

 

 (3)سأٜننننننل ايعكٝننننننل ٚقننننننذ حنننننناٍ دٍسا 

  َٚ ٌ ريو قٛي٘: 

   ننننشٟ اذتهرينننناب عًنننن٢ ص ا تٗننننا   

 

 (4)ٚايتنننننننتر الننننننن ر َشاننننننننَب اينننننننذسس  

  ٞ ثشٙ  التعًكنن١ اٗننزٙ العنناْٞ ٜ حننظ َننذ٣ تنن   إٕ التتريننع يـننٛس٠ ااننٔ ايكٝظننشاْ

ٚأآٝتٗننا ايكا٥ُنن١ عًنن٢   اايـننٛس ايظننااك١ َظننتٛحًٝا َٓٗننا َعاْٝٗننا ٚاعننض أيؿاظٗننا   

١ ٛؿنٝ الـ ٝـلن ٜدٕٚ إٔ ٜكذّ ػن٦ًٝا  ذٜنذًا عًٝٗنا أٚ     َٔ ،ايتؼريٝٗاآل احملظٛط١

َننٔ ٖننزٙ ايـننٛس أٜلننًا تـننٜٛشٙ تننايع ارتُننش٠ ٚطننٛاف ايهنن ٚغ اننني    ٚ  ٝضٖننا.

 :  ؾٝكٍٛ ;األؾ ىيف ػاساٝٗا َؼريًٗا إٜاٖا اايهٛانب اين تذٚس 

  ناتٗانننننننن ٚقٗننننن٠ُٛ حتظنننننب ناطننننن 

 

 (5)ًُو دا٥نننننننشننننننننننننٛانريننننننننننننًا يف ؾ 

ٚننإ أاننٛ ْنٛاغ قننذ قنٍذّ ٖننزٙ ايـنٛس٠ يهننٔ اتؼنريٝ٘ ننن ٚغ ارتُنش اي َعنن١        

 اين تٛقذ يف ستشاب ايذٜش ؾكاٍ:اايظرشج 

                                                 
 224ق األالطٌ: ايذٜٛإ. (1)

 252أاٛ ْٛاغ: ايذٜٛإ. ق  (2)

 222ق اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ (3)

 230ْؿظ٘ ق (4)

 235ق ْؿظ٘ (5)
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ٍٕ ناطنننناتٓا ٚايًٝننننٌ َعتهننننشٌ     ننننن 

 

 (1)طرنننشرٌج تٛق نننذر يف ستنننشاب   ننناغ     

     ٞ ٚإٕ اطتخلنش ايـنٛس٠ ايرتاثٝن١ آٛاتٗنا العٜٓٛنن١      ،ممنا ٜعنض إٔ اانٔ ايكٝظنشاْ

إال أْ٘  ه ٔ يف اعلٗا َٔ تػنٝ  ايشؤٜن١ ايتؼنري١ٝٗٝ اينن تكنّٛ عًن٢ ايٓنٛا٠         ،ايكذ ١

ع١ٜٛٓ راتٗا نُا يف ال اٍ ايظاال، ٚاطتطاع إٔ ٜكنذّ ؿنٛس٠ الاؿن١ هلنا     ايًػ١ٜٛ ٚال

 َع ؿٛس٠ تشاث١ٝ طااك١.ٜؿشك٘ ق١ُٝ تعري ١ٜ شتتًؿ١ عُا نإ ايتٓاق 

ذصورةذالغزلذبادلرأة:ذ-ذ2

ؿنٛسٙ ايؼنعش١ٜ   َٓٗنا  َٔ أِٖ ايـٛس ايؼعش١ٜ اينن اطنتٛح٢ اانٔ ايكٝظنشاْٞ     

ٚتٓٛعنل   ،يػضٍ االشأ٠ تعذدآل َعاْٝٗنا ـٛس٠ اؾَٚعاْٝٗا ٖٞ ؿٛس٠ ايػضٍ االشأ٠. 

سٜنل  ٜؼنري٘  عٓذ ايؼعشا٤ ايعشب قذ ًا ٚحنذٜ ًا. َنٔ رينو: قنٍٛ عريٝنذ انٔ األانشق        

   ستريٛات٘ اارتُش ايـاؾ١ٝ:

  نننن ٕ سٜكتٗنننا اعنننذ ايهنننش٣ اغتريكنننل   

 

 (2)٘ؿنننٗريا٤ ؿننناؾ١ًٝ االظنننو شتتَٛننن    

 :  قٍذّ اأ ايكٝظشاْٞ ؿٛس٠ ع٢ً غشاسٖا حني قاٍ 

  سٜكٗنننننننننناٚاننننل أهطننننك٢ َننننٔ  ٓنننن٢ 

 

 (3)نشنننننننننننن طننًا َننٔ اي ػنننننننش إ  اي ػ   

ٚال حظ إٔ ايتؼنريٝ٘ األطناغ عٓنذ ايؼناعشٜٔ انض عًن٢ ْنٛا٠ يػٜٛن١ َشنضٜن١           

أطاط١ٝ ٖٞ تؼريٝ٘ سٜل احملريٛا١ اارتُش. يهٔ ايتؼهٌٝ ايؿنض هلنزٙ ايـنٛس٠ االتًنـ     

ؾهإ يهٌ َُٓٗا الـٛؿ١ٝ يف آا٥ٗا. ؾايؼاعش عريٝذ أ األاشق ػري٘ سٜنل   ،اُٝٓٗا

ايننن التُننل االظننو، ٚ ننا٤ ااننٔ      ٠احملريٛانن١ اعننذ اطننتٝكاظٗا َننٔ ايٓننّٛ اننارتُش     

٘  ;ايكٝظننشاْٞ َننٔ ايننذا٥ش٠ ايتٓاؿنن١ٝ راتٗننا ايننن تؼننري٘ سٜننل احملريٛانن١      يٝٛي ننذ ؿننٛست

اينزٟ ٜؼنري٘ ارتُنش ٜٓتكنٌ     اارتُش، يهٓ٘ ضتا اٗا َٓخ٢ آالش حني  عٌ سٜنل احملريٛان١   

                                                 
 297ق أاٛ ْٛاغ: ايذٜٛإ. (1)

 110ق اأ األاشق، عريٝذ: ايذٜٛإ. (2)

 239ق  ايكٝظشاْٞاأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ  (3)
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ٚن ْ٘ اتظٞ ارتُنش ٜٚٓتؼنٞ اٗنا، ٚقنذ محًنل       ،َٔ ثػشٖا إ  ثػشٙ عت ايكري آل

ٖزٙ ايـٛس٠ الـٛؿ١ٝ مجايٝن١ ٚاكنخ١ ٚشتتًؿن١. ٚينزيو ْظنتٓتا إٔ اينرتاث ٖنٛ        

 الز َٓن٘ َآٜاطنب اذتنذث ٚايضَنإ ٚالهنإ،      ٜإٔ  ـاحريٗاَشآ٠ ايزانش٠، ٚ هٔ ي

 د٠.  ٛظؿ٘ اشؤٜت٘ ارتاؿ١ التؿشٜٚ

َٚٔ العاْٞ األالنش٣ اينن اطنتٛح٢ َٓٗنا اانٔ ايكٝظنشاْٞ ؿنٛس غضين٘ انالشأ٠          

ٖٚٞ إٔ الشأ٠ تـنٝب اظنخش عٝٓٝٗنا َنٔ      ،اطتخلاسٙ يـٛس٠ سمسٗا ايؼعشا٤ قريً٘

احملريٛان١ يف عاػنكٗا. َنٔ رينو قنٍٛ       ضٜٓقش إيٝٗا يف إػناس٠ إ  قن٠ٛ تن ث  ْقنش٠ عنٝ     

 قٝع أ رسٜح:

  ننننننننناؾ ًُننا سَننتض أقـننذتض اظُٗٗنن  

 

 (1)ٚأالط تٗنننا اايظنننِٗ حنننني سَٝننننلر    

   ٚقٛي٘ أٜلًا: 

  سَنننتض يريٝٓننن٢ يف ايؿننن اد اظُٗٗننننننننننا 

 

 (2)٢ يًؿننن اد ؿٝنننننننٛدرنننننننننٚطنننِٗ يريٝٓ 

ستريٛاتنن٘ ا ٝٓنن١ حننني  ٚؿننـ أثننش حننب ٚايـننٛس٠ راتٗننا تتهننشس عٓننذ مجٝننٌ يف   

 ٜكٍٛ:

ٍِ سٜؼن١ ايهخنٌ   ٜلنشا      سَتض اظٗ

 

 (3)ايكًب  اسحٞظٛاٖش  ًذٟ ؾٗٛ يف  

 
ٜٚكذّ ؿٛست٘  ،الع٢ٓ َٔ ايرتاث ايؼعشٟ ايكذِٜ ااأ ايكٝظشاْٞ ٖز ًِٜٗظت

ايًؿقننٞ ٚالعٓننٟٛ يف إٓ ٚاحننذ; ؾننايؿهش٠ ٚالعٓنن٢  اعتُننادًا عًنن٢ ايتٓنناقايؼننعش١ٜ 

ٍٛم قنٝع ٚمجٝنٌ ؾٝٗنا َنٔ             ٚاحذ اني ٖن ال٤ ايؼنعشا٤ َنع مجايٝن١ الاؿن١  نا٤ تؿن

نُْٛٗا عرشؾا يف ايرتاث اعاْاتُٗا ايـادق١ َٔ ايعؼل ٚيٛعاتن٘; ؾٛقنع أثنش ايتعنري      

                                                 
 61اأ رسٜح، قٝع: ايذٜٛإ. ق (1)

 71ْؿظ٘ ق  (2)

 68َعُش، مجٌٝ: ايذٜٛإ. ق  (3)
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 عٓننذُٖا يف ايننٓؿع عُٝننل ٚينن٘ دالالتنن٘ التُٝننض٠، ٚقننذ حنناٍٚ ػنناعشْا إاننشاص ٖننزٙ  

ارتـٛؿ١ٝ يف ايـٛس٠ عٓذَا قًب ايـٛس٠، إر أؿنريح ٖنٛ ايشاَنٞ يظنٗاّ اذتنب،      

ٚيهٔ احملريٛا١ تػًريل عًٝ٘ ؾ ؿاات٘، اُٝٓا ناْل ستريٛا١ قٝع "يري٢ٓ" ٚستريٛا١ مجٌٝ 

 ٜكٍٛ:"ا ١ٓٝ" ُٖا َٔ ٚ ٗتا أطِٗ اذتب يًؼاعشٜٔ، 

    ٞ   ٚيكننذ سَٝننلر ؾُننا أؿننننننناال أطننُٗ

 

 (1)َىننننناننننننٚسَٝنننتض ؾ ؿنننااض طُٗنن 

   ٚنزيو قٛي٘: 

  ٚعًَك ننننلر يف أػننننشانهِ ؾاؿطننننننذتض  

 

    ٞ  (2)ٚتعطًَّننل عننٔ ؿننٝذنِ أػننشان

ن ش ايتنن ٍثش اٗننا   يكننذ اطننتٗٛآل ٖننزٙ العنناْٞ ٖٚننزٙ ايـننٛس ااننٔ ايكٝظننشاْٞ ؾنن     

ٌٍ   يف َشح١ًٜعض أْ٘ قٍذّ ؿٛست٘ ايؼعش١ٜ َٚعاْٝ٘  ٚتشددآل يف أػعاسٙ، َا اكنُخ

ٚقـنا٥ذ ٜكنّٛ    ًاطنًـ، ْٚظنا ؿنٛس    ٚتكًٝنذ َنا   ٝٗا اإلاذاع، ٚن نش ؾٝٗنا االٍتريناع   ؾ

 ع٢ً العاْٞ تاس٠، ٚع٢ً األيؿاظ أالش٣ ٚع٢ً نًٝٗا يف ؿنٛس ػنعش١ٜ   ايتٓاق ؾٝٗا

 .أالش٣

ذصورةذاحلرب:ذ-ذ3

ت ٍثش اأ ايكٝظشاْٞ أٜلًا اايرتاث يف تؼهٌٝ ؿٛست٘ ايؼعش١ٜ اين اطتكل َنٔ   

األطاط١ٝ َٚعاْٝٗا  اذتشب ٚتؼهٝ تٗا يف ؿٛسٚريو َعاْٞ ايظااكني ٚؿٛسِٖ، 

ٚيػتٗا ايؿ١ٝٓ ٚايؼنعش١ٜ. ٚننإ ايؼنعشا٤ ايعرياطنٕٝٛ يف َكذَن١ ايؼنعشا٤ اينزٜٔ حنزا         

حزِٖٚ يف ٚؿـ العاسى ٚايكتناٍ ٚننٌ َاين٘ ع قن١ اـنٛس اذتنشب، ٚيف َكذَن١        

 ،ٖن ال٤ اؼناس انٔ اننشد اينزٟ ٚؿنـ العشنن١ ٚؿننؿًا أثناس إعاناب ايٓكناد ايكننذا٢َ         

 ٚع٢ً سأطِٗ األؿُعٞ حني قاٍ:

                                                 
 323ق اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ (1)

 324ْؿظ٘ ق  (2)
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 ِ   ننننن ٕ َ نننناس ايٓكننننع ؾننننٛم سؤٚطننننٗ

 

   ٘  (1)ٚأطننننٝاؾٓا يٝنننننٌ تٗننننا٣ٚ نٛانريننننن

 ؾكاٍ اأ ايكٝظشاْٞ َظتؿٝذًا َٔ ٖزا الع٢ٓ: 

 ٘   يف عظنننننهش خيؿنننننٞ نٛاننننننننب يًٝننننن

 

 (2)ْكنننننٌع ؾٝطًعٗنننننا ايكٓنننننا ارتطنننننننننناس 

إال أْٗنا   ،ٚإٕ اعتُذآل ع٢ً الع٢ٓ ايزٟ قذَ٘ اؼناس  ،ؾـٛس٠ اأ ايكٝظشاْٞ 

االتًؿل عٓٗا االت ؾًا  ٖٛشًٜا حنني أظٗنش عقُن١  نٝؽ الظنًُني ٖٚنٛ ٜظن  ضتنٛ         

ؾتن   حنٛاؾش الٝنٍٛ ٖن ال٤ ايؿشطنإ ايػريناس اينزٟ اانب صتنّٛ ايظنُا٤            ;األعذا٤

ٚنٛانريٗا، اٝذ إٔ اشٜل أطًخ١ ٖ ال٤ ايؿشطإ َٔ طٝٛف ٚسَناح، ٚلعاْٗنا حنني    

ٓاننّٛ اي َعنن١ يف ايظننُا٤، ؾهاْننل ناْننل تتٗننا٣ٚ عًنن٢ األعننذا٤ ناْننل ٚن ْٗننا اي

اذًٜ  يًٓاّٛ احملتاري١ َٔ ن ش٠ ايػرياس. أَنا اؼناس ؾكنذ أظٗنش ايتخناّ ادتٝؼنني َعنًا،        

ٚناْنل ػننذ٠ العشنن١ ٖٚٛهلننا ٖنٛ َنناٜ   ايػريناس، ٚايظننٝٛف التٗاٜٚن١ عًنن٢ سقنناب      

   ٚ عٓنذ  األعذا٤ ناْل ن ْٗا ايهٛانب اين تريذد ايق١ًُ اين الًؿٗنا غريناس العشنن١، 

إٕ اأ ايكٝظشاْٞ اطنتطاع إٔ ٜلنٝـ يـنٛست٘ دالين١      :اس١ْ اني ايـٛستني ْكٍٛالك

، ٚإٕ اعتُنذ يف سطنِ َعالٗنا األٚ     َٔ ال ٍ ٖزا الع٢ٓ  ذٜذ٠ ٚمجاي١ٝ الاؿ١

تُٝنض٠ يف  يهنٔ اشؤٜن١ اؼناس ال   ، ٚع٢ً ؿٛس٠ اؼناس راآل ايكُٝن١ ايذاليٝن١ ٚادتُايٝن١    

 .ايك١ُٝ ايتعري ١ٜ

ينن ٜترينذ٣ اٖتُناّ اانٔ ايكٝظنشاْٞ اايٓظنا عًن٢        َٚٔ أن نش ايـنٛس اذتشاٝن١ ا    

َٓٛاهلا ناْنل ؿنٛس التنٓي ٚأانٞ  ناّ ايًنزٜٔ الً ؿنا تشاثنًا ػنعشًٜا سا٥عنًا يف ٚؿنـ            

العاسى اني الظًُني ٚأعذا٥ِٗ، ٚنٌ َاٜتعًل اٗنا َنٔ عٓاؿنش َعٜٓٛن١ أٚ َادٜن١،      

ٍٛس أاٛ  اّ ٖض ١ ايشّٚ يف َعشن١ عُٛس١ٜ اكٛي٘:  ؾهُا ؿ
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  ٘ ؿننشفر ايننشد٣ َٚلنن٢ أَظنن٢ قشااٝٓنن

 

 (1)انننّ  أصتننن٢ َطاٜننناٙ عًننن٢ اهلنننشبَ  

ٍٛس اأ ايكٝظشاْٞ ٖض ١ ايـًٝريٝني أَاّ  ٝؽ الظًُني اكٛي٘:    ؿ

ٚاصتًؿ ٚا أن ننش ايكشاننإ    ٛاننننننننننننننننننننننننننننننؾػننادس

 

 (2)ٚالَّؿنننٛا أن نننش ايـنننًريإ ٚاْٗضَنننٛا 

َنع تؼناا٘ اعنف الؿنشداآل رٚاآل      ،ؾاطتخذّ ايؿهنش٠ ايش٥ٝظن١ يًـنٛس٠ راتٗنا     

    ٌ ايكنننشااني،  -)ايكشانننإ :ايؿاعًٝنن١ احملشنننن١ يٓؼنن ٠ ايـنننٛس٠ ٚانتُاهلننا َنننٔ َ نن

ٍٛس أانٛ      اْٗضَٛا(. -اهلشب َل٢، -غادسٚا ٜٚتهشس األَش َش٠ أالنش٣ حنني ٜـن

 اّ ؾشطإ الظًُني ع٢ً ظٗٛس ارتٌٝ نايـكٛس ٖٚٞ تٓكض ع٢ً ؾشا٥ظٗا َؼنريًٗا  

 اٍ:ؾك ;األعذا٤ اريػاث ايط 

  اارتٝنننننٌ ؾنننننٛم َتنننننْٛٗٔ ؾنننننننٛاسغٌ 

 

  (3)ٔ اػاثنا نننننننننننن َ ٌ ايـكنننننٛس إرا يكٝ  

 ؾٝظتُذ اأ ايكٝظشاْٞ َٓ٘ ؿٛست٘ ؾٝكٍٛ: 

  نايـنننننكٛس عًننننن٢ ؿكننننننٛسٍ  ٚ رٓانننننذ

 

 (4)إرا اْكلننٛا عًنن٢ األاطنناٍ ؿننادٚا   

َع أاٞ  اّ يف ؿٛس اذتشب عٓذ حنذٚد   ٚ  ٜكـ ايتٓاق عٓذ اأ ايكٝظشاْٞ 

ٚ ايريٝننل ايٛاحننذ اننٌ ختط نن٢ ريننو إ  زتُٛعنن١ َننٔ ايـننٛس يف    أايـننٛس٠ ايٛاحننذ٠ 

ٕ  يٝؼنه ٌ َنا   ;زتُٛع١ َٔ األاٝناآل يف ايكـنٝذ٠ ايٛاحنذ٠    ْظنُٝ٘ العاسكن١     هنٔ أ

 ؾاا٤ ايتٓاق ٖٓا ع٢ً ػهٌ َعاسكن١  ;ايؼعش١ٜ عظب ايتـٓٝؿاآل ايٓكذ١ٜ ايكذ ١

الٜكنـ عٓنذ حنذٚد ايـنٛس انايًؿظ أٚ      ؾٝٗنا  ش اأ ايكٝظشاْٞ ا اٞ  اّ ت ٍثؾ ػعش١ٜ;

 ،الع٢ٓ اٌ تعنذاٙ إ  مجًن١ َنٔ الن ثشاآل األالنش٣ يف ايؼنهٌ ٚاللنُٕٛ ننايريخش        

آل ٖنزٙ  ظٗنش ٚاي٣ٛٓ ايـٛس١ٜ احملشنن١ ينذالالآل ايـنٛس ايؼنعش١ٜ، ٚقنذ       ،ٚايكاؾ١ٝ
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 318/ 1أاٛ  اّ: ايذٜٛإ  (3)
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إْنب(  نشآل انني    ايـٛس يف قـٝذت٘ اين أْؼ ٖا اعذ َعشن١ عشؾل ااطنِ )َعشنن١   

ْٛس اينذٜٔ صْهنٞ ٚؿناحب أْطانٝن١، ٚناْنل ايػًرين١ دتنٝؽ الظنًُني اينزٟ ٖنضّ           

ٚقذ ت ٍثش ؾٝٗا اكـنٝذ٠   ،(1)ايـًٝريٝني ٖض ١ ْهشا٤، قهتٌ ع٢ً إثشٖا ؿاحب أْطان١ٝ

أاٞ  اّ ايريا١ٝ٥ الؼٗٛس٠ اين ْقُٗا يف ؾتح عُٛسٜن١ أٜناّ ارتًٝؿن١ العتـنِ، ٜكنٍٛ      

  اأ ايكٝظشاْٞ ؾٝٗا:

  ٖننزٟ ايعننضا٥ِ ال َاتننننننننٍذعٞ ايكهلرننبر   

 

 ٚرٟ الهنننناسّ ال َننننا قايننننل ايهتننننبر 

 َطرَيلا ننن ننِر اي ٥نٞ َتن٢ الرنننن  ننننٖٚزٙ اهلُ 

 

 ـطبرنتعٍ نننشآل الًؿٗنننا األػنننعاس ٚارتننن   

ٚتٗنننا    نننا اننٔن عُننناد اينننذٜٔ رس  ؿاؾخنننننلٜ 

 

 برننننننننننناشاحنن١ُ يًُظننننننناعٞ دْٚٗننا تع 

ًننن    حنو اايعنذ٣ٚ َعاق ٍُل ؾٛت ا نننننننننننننع  نننننٗن

 

 شبننننننننننننن ٕ تظننًِٝ ٖننزا عٓننذ را ح   

ُنننننن  نننا٤ ًَخ ٗنننا رننننننننننأٓا  ننننننننننشآل ننننننن١ يننٛن ْأ

 

 ؾُٝنننا َلننن٢ ْظنننٝل أٜاَٗنننا ايعنننننشبر 

 َنننٔ ننننإ ٜػنننضٚ اننن د ايؼنننشى َهتظنننريًا 

 

 (2)َنننٔ الًنننٛى ؾٓنننٛس اينننذٜٔ ستتظنننبر  

ٖٚزٙ األاٝاآل تٓاظش يف ػهًٗا َٚلُْٛٗا ٚؿٛسٖا ايؿ١ٝٓ قـٝذ٠ أاٞ  ناّ يف   

 ٜكٍٛ ؾٝٗا: إرؾتح عُٛس١ٜ 

رينننا٤ً َننٔن ايهتنننننننننننننننب   ايظنننـٝ أؿنننذم أ

 

ٚايًعنبَ     يف حذٙ اذتٍذ انني ادتننننننننننننننننننننننننذ 

    ٘ ط انننننننننننننننن ح تعنننا  إٔ اننٝن   ؾنننتح ايؿتننٛن

 

ْ نننٌش    ٌِ َننٔن ايؼنننعِش ٚأ   َننٔن ارتطننننبَ ْقننن

ـرننشآل اايشاحنن١ ايهننت٣ ؾًنِن تنننننننننننننننشٖا     ا

 

ننٍا إالَّ  عًنن٢  ظننٍش َنٔن ايتعننننننننننننننننننبَ    تٓر

  لنننا سأآل أالتٗنننا اننناألَِع قنننذ الننننننننشال   

 

 نننإ ارتننشاب هلننا أعننذ٣ َنٔن ادتنننننشبَ      

س اننن٘ن  قنننٛن   ٖٝٗنننناآل صرعضَعننننَل األسضر اٛي

 

 (3)غنننضٚ ستتظنننُب الغنننضٚ َهتظنننبَ  ٔاََننن
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 ،ٚقذ أػاس ايرياح  ستُٛد إاشاِٖٝ إ  تٛاسد ٖزٙ ايقاٖش٠ عٓذ اأ ايكٝظشاْٞ

ٚؾظشٖا ا ٕ اأ ايكٝظشاْٞ   ٜهٔ س نٌ حنشب، ٚ  ٜؼنٗذ َعشنن١ قنط، ينزيو       

ٚ نذ ْؿظنن٘ َلنطشًا الطننتٝخا٤ " أدٚاآل ايؿخنٍٛ ايظننااكني يف ايتعنري  عننٔ َٛاقننـ     

اث الاكن١ٝ الٜؿشقٗنا   َؼاا١ٗ، ؾهإ إٔ تشا٤آل أحذاث ايعـش ي٘ ؿٛسًا َٔ األحنذ 

ٍِ اٗتنل مسن١ ايٛاقعٝن١ ؾٝٗنا،      .عٓٗا إال ااألمسا٤ ادتذٜذ٠ يًٓاغ ٚاألَانٔ.. َٚٔ ث

 .(1)ٚأؿريخل ْظخًا َٓكٛي١ً عٔ ؿٍٛس طااك١

ٚاذتكٝك١ إٔ َٔ ٜٓقش إ  ؿٛس اأ ايكٝظشاْٞ طنٝاذ أْٗنا تهناد تهنٕٛ ؿنٛسًا      

ن أْتانل ايـنٛس٠   يف ايٓن٣ٛ الشنضٜن١ اين    الطنُٝا طريل األؿٌ عٔ ؿنٛس أانٞ  ناّ    

أثٓا٤ ايريٓنا٤ يهُٓٗنا تن ٚالٕ إ     يف ٚتؼهٝ تٗا ايًػ١ٜٛ، ٚإٕ  اٜضتا اؿٛاسم اظٝط١ 

 العاْٞ راتٗا يف ْٗا١ٜ األَش.

ٍَا التٓي ؾهإ تتريع اأ ايكٝظشاْٞ ي٘ يف ؿنٛس اذتنشب أٚكنح ٚأن نش  ن ٤ً        أ

ننإ ين٘ تن ث  يف     َٔ تترٍيعن٘ ألانٞ  ناّ، ٖٚنٛ أقنشب يف ايعٗنذ إيٝن٘، نُنا إٔ التنٓي         

الا غ اٗا َٔ حٝات٘ َتٓكً  َٔ ا   أَ  إ   َذ٠ًحني أَل٢  عًَُٛاػعشا٤ ايؼاّ 

حت٢ اطتكش ا٘ الكناّ يف ان   طنٝـ ايذٚين١ َنذ٠ طًٜٛن١        ،ا   آالش يف ا د ايؼاّ

طػ٢ ؾٝٗا ٚ ٛدٙ ايؼعشٟ ع٢ً اآلالشٜٔ. َٚٔ ٖزٙ ايـٛس ايه  ٠، ْزنش تـنٜٛش  

ٜظتطٝعٕٛ ايتؿشٜل انني ايظن ح    ِٖٚ ال ،َني أَاّ طٝـ ايذٚي١التٓي يًشّٚ الٓٗض

 ٜكٍٛ: ،ٚاني تظاقط األَطاس ايؼذٜذ٠ ع٢ً أ ظادِٖ ،ايزٟ ٜطعِٓٗ

ـ     ً نننننننٜػؼننناِٖ َطنننش ايظنننخاَب َؿ

 

ـُ ٚطٓ   ِٕننننننننننناٗٓنننننننننننننُذ َٚ ك نننننن  (2)ا

ٚقذ أالز اأ ايكٝظشاْٞ ٖنزٙ ايـنٛس٠ عٓنذَا َنذح تناج الًنٛى انٛسٟ ػنكٝل          

   ؾكاٍ: ;ايذٜٔ األٜٛاٞ عٓذَا اْتـش ع٢ً ايـًٝريٝنيؿ ح 
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 182/ 4 التٓي : ػشح ايذٜٛإ. (2)
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ّر َعنناً     ّر عًننِٝٗ ٚايظننٗا   ؿنناب ايػُننا

 

ِر   (1)ؾُنننننا دسٚا أٍُٜنننننا اهلط ايننننن١ اينننننذ ٜ

طننٛف  ،ٜٔ ايؼننعشٜني يف ٖنناتني ايـننٛستني ٤َٚاذتكٝكنن١ إٔ َننٔ ٜٓقننش إ  ايريٓننا   

إال إٔ  ،ايتٓاق َع ؿنٛس٠ التنٓي   َٔ ال ٍأقاّ ؿٛست٘  ًٜخظه إٔ اأ ايكٝظشاْٞ 

َكذس٠ التٓي ايؼعش١ٜ تتلح َٔ ال ٍ َ حقن١ دالٛين٘ يف ايتؿاؿنٌٝ أن نش عٓنذَا      

ٜؼ  إ   تٚآل  ٝؼِٗ ٚعقُتن٘،   رنش أمسا٤ أطًخ١ َتعذد٠ ا ٜذٟ الظًُني َا

ٚإٔ ق٠ٛ كشااتِٗ اٗزٙ األطًخ١ َع ػذ٠ الطش  عًل األعنذا٤ غن  قنادسٜٔ عًن٢     

ٛ  ايتُٝٝننض اننني ايلننشااآل، اُٝٓننا انتؿنن٢ ااننٔ     :ايكٝظننشاْٞ اننزنش طنن ح ٚاحننذ ٖٚنن

٘    ،ايظٗاّ ٔ  ٚتااع تؼهٌٝ ايـنٛس٠ انالع٢ٓ راتن دٕٚ تػنٝ ، ٖٚنزا ٜعطنٞ التنٓي      َن

يف ٖنزٙ   ن ش  ٝضًااألؾل١ًٝ يٝع اايظريل ٚحظب إ ا اايتهٜٛٔ ادتُايٞ ٚايذاليٞ األ

 ايـٛس٠ ايؼعش١ٜ.

ٍٛس  ٜٚتااع اأ ايكٝظشاْٞ ت ثشٙ االتٓي ٙ ٖٚنٛ ٜتع نش    نٛاد  ٖزا األالن  حني ٜـ

ؾنن   ;أثٓننا٤ طنن ٙ يف طنناح١ العشننن١ َننٔ ن ننش٠ ايكتًنن٢ اتٓننذيني عًنن٢ األسض     يف 

 تظتطٝع قٛا٥ُ٘ إٔ تـٌ إيٝٗا ٜكٍٛ: 

  حت٢ اْت٢ٗ ايؿشغ ادتاسٟ َٚا ٚقعل

 

   (2)يف األسض َٔ     ايكت٢ً حٛاؾشٙ 

٘    ;ٜظتٛحٞ َٓٗا اأ ايكٝظشاْٞ ؿٛست٘ ٍٛس  نٛاد اطًن ٖٚنٛ الٜظنتطٝع    ،ؾٝـن

 ؾٝكٍٛ: ;ٚال ايتٓكٌ اظريب ن ش٠ ايكت٢ً ،ايشنض

  ٚارتٝننٌ َننٔ حتننل قتنننننننن ٖا ختننّش هلننا  

 

 (3)قننننننننٛا٥ِ النناْٗٔ ايننشنض ٚارتريننب  

 ،مت ايتٓاق اني ايـٛستني َٔ الن ٍ العٓن٢ األطاطنٞ اينزٟ تكذَن٘ ايـنٛس٠       

ٖٚٛ ن ش٠ ايكت٢ً َٔ األعذا٤ يذس ن١ عنذّ اطنتطاع١ ارتٝنٌ ايٛؿنٍٛ اكٛا٥ُٗنا إ        

                                                 
 375ق  اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ (1)

 121/ 2التٓي: ػشح ايذٜٛإ  (2)

 71اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (3)
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ٚقن٠ٛ  نٝؽ الظنًُني اينزٟ اطنتطاع إٔ       ،َاٜعض ػنذ٠ العشنن١ َنٔ  ٗن١    األسض 

ٜؿض ٖزا ايعذد ايهري  َٔ األعذا٤ ٚاكل ايٓـش، ٚسغِ دق١ ايتـٜٛش ٚٚاقعٝت٘ إال 

إٔ التنننٓي اطنننتخذّ اتننناص يٝتخكنننل العٓننن٢ الطًنننٛب َنننٔ ايـنننٛس٠ اعَُٛٝتٗنننا،   

ٔ األطنريل يف  ألٍْن٘  ٚاألؾل١ًٝ ٖٓا تهٕٛ يًُتنٓي اايت نٝنذ    ٚيف تكنذِٜ العٓن٢    ،اينضَ

عًنن٢ ااننٔ ايكٝظننشاْٞ. يهننٔ الاننذ إٔ ْؼنن  إ  إٔ ااننٔ ايكٝظننشاْٞ حنناٍٚ تؼننهٌٝ      

ـ  ٚا يؿناظ شتتًؿن١ حنني  عنٌ قنٛا٥ِ ايؿنشغ تتع نش ظ ن           ،ايـٛس٠ ا طًٛب شتتًن

ايكت٢ً ؾتظكط دالي١ ع٢ً ن ش٠ ٖزٙ ادت   ٚاايٓتٝا١ تذٍ أٜلًا عًن٢ ػنذ٠ العشنن١    

 ;ٖٚٛ الع٢ٓ ايزٟ اْتٗل إيٝ٘ ؿٛس٠ التنٓي أٜلناً   ،ًُنيٚايٓـش ال صس دتٝؽ الظ

مما ٜ نذ ٖٓا ع٢ً إٔ ايتٓاق َع ؿٛس٠ التٓي ٖٛ أطاغ تهٜٛٔ ايـٛس٠ عٓنذ اانٔ   

 ٞ.ايكٝظشاْ

ذصورةذادلمدوح:ذ-ذ4

ٍٕ ممذٚح اأ ايكٝظنشاْٞ ٖنٛ يف َعقنِ ؿنٛسٙ ايؼنعش١ٜ ايكا٥نذ ايريطنٌ الكنذاّ          إ

ٚاستريطنل استرياطنًا ٚثٝكنًا َنع ؿنٛس٠       ،يزيو تشاؾكل ٖزٙ ايـٛس٠ نن  اً  ;ايؼااع

َٚننٔ أاننشص ايـننٛس ايننن اطننتٛحاٖا ااننٔ ايكٝظننشاْٞ َننٔ َعنناْٞ   ،اذتننشب ٚالعشننن١

حنني قناٍ َـنٛسًا ممذٚحن٘ يف العناسى ؾنشدًا        ، ٚرينو ايظااكني ْزنش ت ٍثشٙ ا اٞ  اّ

 اي٘:ٜكّٛ َكاّ  ٍٝؽ ا نًُ٘ يف ػااعت٘ ٚاطٛيت٘ ٚق٠ٛ أؾع

  يننٛ   ٜكننذا  خؿننً  ٜننّٛ ايننٛغ٢ يػننذا     

 

ٌٍ دتننب     (1)َننٔ ْؿظنن٘ ٚحننذٖا يف ستؿنن

 ٚقٛي٘:   

  ن  ننا ٖننٛ يف أالنننننننننننننننننننننننننننننن ق٘ أاننذًا

 

ٌٍ دتنننننب      (2)ٚإٕ ث٣ٛ ٚحنذٙ يف ستؿن

 

                                                 
 59/ 1أاٛ  اّ: ايذٜٛإ  (1)

 1/114ْؿظ٘  (2)
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 إر تقٗش ايـٛس٠ راتٗا عٓذ اأ ايكٝظشاْٞ حني ٜكٍٛ:

   ٙ   ٚينننٛ   ٜظنننشا يف عظنننهٍش َنننٔ  ٓنننٛد

 

ََااننشر      (1)يهننإ ينن٘ َننٔ ْؿظنن٘ عظننهش 

ًٜٚني ْنذا٤ٙ    ،ٜٚ الز َٔ التٓي ؿنٛس٠ ممذٚحن٘ اينزٟ ٜكنـ اينذٖش ين٘ عرينذاً        

 َظشعًا يف قٛي٘:

  ٘ننننننننننٚأطاعنو ايذٖنننننننننننش ايعـننٞ ن ْ 

 

  (2)اننننننننننننعرينننننٌذ إرا ْادَٜل يرِي٢ َظشع 

ايـننٛس٠ العٜٓٛنن١ ْؿظننٗا ٜٚعٝننذ تؼننهًٝٗا َننٔ  ذٜننذ يف   ٜ الننز ااننٔ ايكٝظننشاْٞ

 قٛي٘:

سر َننٔن طاي      ٍعننننننننننننننٖٚننٌن  ٓنننع ايظّنننننننننٛن

 

عنننننننن٘ن ايك نننننننننذسر ايٓ   ٍرنننننننننننننننننننننننننننٜؼٜا  (3)اص

َنا ٜتعً نل اـنٛس الُنذٚح،      َٚٔ ؿٛس ايتٓاق عٓنذ اانٔ ايكٝظنشاْٞ أٜلنًا يف     

ٍٛس ؾٝٗننا حننٍذ ايظننٝـ َٚلننا   اطننتعاْت٘ اـننٛس٠ ايؿننشصد  ٘ يف ٜننذ ٥م ايؿٓٝنن١ ايننن ٜـنن

 حت٢ يٛ ناْل ٖزٙ ايٝذ َريظٛط١ ٜكٍٛ ايؿشصدم: ،ممذٚح٘

ـٍ اظننننط١     ٚيننننٛ نننننإ إر نٍٓننننا ٚيًهنننن

 

    ٘  (4)يـُِ علٌب ؾٝنو َناٍض َلناسا

ـٍ طنٝـ ايذٚين١      ٚقذ ظٗشآل ٖزٙ ايـٛس٠ عٓذ التٓي أٜلًا حني  عٌ ق٠ٛ نن

 ؾايلننشا١ ايؼنذٜذ٠ حتـننٌ اكن٠ٛ ايهننـ    ;أَلن٢ َنٔ ايظننٝـ ؾنٛم سقنناب األعنذا٤    

 ٜكطع، ٚيٝع ي٘ ت ث  ٜكٍٛ: اك٠ٛ ايظٝـ يف ٜذ ايلعٝـ ايزٟ ال ال

  إرا كنننشَالا اايظنننٝـ يف اذتنننشب نؿ ننن٘

 

ٓاننَل  ـٍَ ٜلننِشبر تريِٝ   (5)إٔ ايظننٝـ اننايه

  

                                                 
 197اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (1)

 266/ 2التٓي: ػشح ايذٜٛإ  (2)

 334اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (3)

 56/ 1ايؿشصدم: ايذٜٛإ.  (4)

 182/ 1التٓي: ػشح ايذٜٛإ  (5)
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  ٚيف قٛي٘:

 ٗ ٍٛآل اننني طننٝـؿٞ نشٜ   ١ُنننننإرا اهلٓنننننننذر طنن

 

 (1)ظننناٜٚاؾظنننٝؿهـو يف ننننٍـّ تضٜننننٌ ايت 

ٍُٓ٘ يف ؿنٛست٘ ايؿٓٝن١    ،أالز اأ ايكٝظشاْٞ ٖزا العٓن٢  ج ؾاعنٌ ايظنٝٛف    ;ٚكن

   ت الز َلا٤ٖا ٚحٍذتٗا َٔ عضّ اطً٘ ٚقٛت٘، ٜكٍٛ:

  و يف اذتننننننشٍْنننأعانننب ايٓننناغ َٓنننو 

 

 ب ػٗنننننننننابر ايهتٝريننننننننننننننن١ ايؼننٗريا٤  

ٍَٕ ايظنننٝٛف َنننٔ عضَننننننننـو النننا     ٚنننن 

 

  (2)َننٔ َلننا٤َعٓننذٖا  كننٞ أؾننادآل َننا  

 ٜٚكٍٛ يف قـٝذ٠ أالش٣: 

َرننننـو يف اذتننننٛادث َاكننننًٝا ال   صاٍ عض

 

  (3)نايظٝـ َطرينِٛع ايػنشاِس عًن٢ اللنا     

ٚالتننٓي ٖننٛ َننٔ أن ننش ايؼننعشا٤ ايننزٜٔ تنن ثش ااننٔ ايكٝظننشاْٞ اٗننِ يف ؿننٛست٘       

 ،ٚػننااعت٘ ،ايؼننعش١ٜ ايننن تعتُننذ عًنن٢ َعنناْٞ ايظننااكني يف تـننٜٛش الُننذٚح      

ٚت ث  ن َ٘ يف اآلالنشٜٔ، ؾهترنبر ممنذٚح التنٓي تنشّد ادتٝنٛؾ        ،ٚنشَ٘ ،ٚاظايت٘

 اك٠ٛ أيؿاظٗا َٚعاْٝٗا قريٌ إٔ تشدٖا ايظٝٛف، ٜكٍٛ التٓي يف ريو:

  ٘نننننننننننننننٜننننأَ إرا ٚسد ايرينننننننننننن َد نتاار

 

 (4)قريننٌ ادتٝننِٛؾ ثٓنن٢ ادتٝننننَٛؾ حتٍٝننشا 

 ؾٝكٍٛ اأ ايكٝظشاْٞ يف الع٢ٓ رات٘: 

ٙر  ٜكّٛ    َكاّ ادتٝننننننؽ ؾٝٗنا ٚعٝننننننننننذر

 

٘ر   ٍَ ايهتا٥نننَب نتاريرننن   (5)ٜٚؿعننننننننننٌ أؾعنننا

نُا ٜ الز اانٔ ايكٝظنشاْٞ ؿنٛس٠ التنٓي يف إظٗناس ننشّ ممذٚحن٘ اينزٟ ٜـنح           

  ٚإاشاص زتذٙ ايزٟ ٜتعاؾ٢ اتعاؾٝ٘ يف قٛي٘: ،اـخت٘

                                                 
 4/293نفسه  (1)

 60اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (2)

 274ق  ْؿظ٘ (3)

 166/ 2التٓي: ػشح ايذٜٛإ  (4)

 78. ق ػعش اأ ايكٝظشاْٞاأ ايكٝظشاْٞ:  (5)
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ٝنننننننننننننننننننحؾٚإرا ؿحِ  َنننننننننننننننننإ ؿخ   ايض

 

ٌِ ؾايضَنننننإ عًٝ  (1)ٌرننننننننٚإرا اعتننننننننن

 
 ٚيف قٛي٘: 

ّر     اتذ عٛيَف إر عٛؾٝنل ٚايـهنننننننننننننش

 

 ِرننننننننننننٚصاٍ عٓننو إ  أعذا٥ننننننننـو األي 

ؿنننننِخل اـختنننننننننننو ايػننننناساآل    

 ٚااتٗاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

 

َّٗننننننل اٗننا اين    ْٚا ِرننننننناٗننا الهنننننناسّ   (2)نننننذٜ 

 ٚيف قٛي٘:  

ٌِ طٝـ ايذٚين١ اعتَّنل األسض     إرا اعت

 

ّرَٚننٔ ؾٛقٗننا ٚايرينن غر      (3)احملننض ٚايـهننَش

ِٕ اأ ايكٝظنشاْٞ قنذ  عنٌ ايش نا٤ ٜـنّح اـنخ١ الُنذٚح         ٌّ ايٓنذ٣    ،ؾ  ٜٚعتن

 ؾٝكٍٛ: ،ٚايهشّ ااعت ي٘

ِِ ايٓننذ٣   ِِ ؾكننذ حرنننننننننن   َننٔ إرا حرننننننننن

 

 (4)ايش ننننننا٤ٚإرا ؿننِح ؾكننننننننننذ ؿننِح   

ٜٚتعذ٣ ت ثش اأ ايكٝظشاْٞ اـٛس التٓي إ  تكذ ٘ َعاسكن١ ػنعش١ٜ يف َنذح     

 ٚصٜش الٛؿٌ أاٞ  عؿش األؿؿٗاْٞ ٜكٍٛ ؾٝٗا:

ٌر     آَننننا إٓ إٔ ٜضٖننننننننننننَل ايرياطننننننننننن

 

ٌر    (5)ٚإٔ ٜٓاننننننَض ايعنننننننننننَذـ٠ ايريننننننننننننناط

 اين ٜكٍٛ ؾٝٗا:ٖٚٞ تٓاظش قـٝذ٠ التٓي يف َذح طٝـ ايذٚي١  

َّ طُاعٝنننننننننننننننن١ه ايعنننن ٍِنننننننننإال   ننننار

 

ٌِ  ٚال    (6)سأٟ يف اذتنننننننننننننَب يًعاقننننننننننن

  

                                                 
 156/ 3التٓي: ػشح ايذٜٛإ  (1)

 375/ 3التٓي: ػشح ايذٜٛإ  (2)

 218/ 2ْؿظ٘  (3)

 53اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (4)

 333اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (5)

 21/ 3ايذٜٛإ التٓي : ػشح  (6)
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ٜكننـ ايتٓنناق ٖٓننا عٓننذ حننذٚد ايننٛصٕ ٚايكاؾٝنن١، اننٌ ٜتعننذاُٖا إ  أَننٛس   ٚال

اين َٓٗا قٍٛ التٓي َقٗنشًا إٔ   ،ٚالعاْٞ ايؼعش١ٜ ،ايـٛس :عذٜذ٠ أالش٣ أاشصٖا

 ٚكُٔ لُذٚح٘ ايٓـش عًِٝٗ: ،ادتٝؽ قذ تهؿٌَّ ااألعذا٤

  ٌٍ   ؾًريٝتننننننن٘ انننننننننننننننننو يف  خؿننننننننننن

 

   ٌ  (1)يننننن٘ كاَننننننننننننٔ ٚاننننن٘ ناؾنننننننننننن

َكااٌ ؿٛس٠ ايظٝـ عٓذ اأ ايكٝظشاْٞ اينزٟ تهؿ نٌ ا عٓنام األعنذا٤ اينزٜٔ       

 ٚؿؿِٗ اًٛى ايل ٍ يف قٛي٘:

  إ  نننننننِ ٜرَػننننننّب ًَنننننننننٛى ايٍلنننننن  

 

ٌر  ـٌ ا عٓننننننننننناقٗا ناؾننننننننننن  (2)ٍِ طننننننٝ

اين اطنتخذَٗا التنٓي يف ػنعشٙ إكناؾ١ إ       اي٣ٛٓ ايًػ١ٜٛ راتٗاٚقذ اطتعٌُ  

 َارنش.

ٚالاذ َٔ اإلػاس٠ أٜلًا إ  ت ٍثش اأ ايكٝظنشاْٞ اـنٛس أانٞ  ناّ يف الُنذٚح،      

ٜٚٓتـنش   ،اعذ إٔ ٜريظط طٝطشت٘ عًن٢ األسض  ؾٗٛ ايكا٥ذ ايزٟ الٜؼعش اايشاح١ إال

 ع٢ً األعذا٤، ٜٚكذّ حٗذًا نري ًا َكااٌ ريو، ٜكٍٛ أاٛ  اّ:

ـرننشآَل اايشاحنن١ ايهننت٣ ؾًننِ تشٖننا     ا

 

 (3)ترٓنننناٍ إال عًنننن٢  ظننننٍش َننننٔ ايتعننننَب 

اأ ايكٝظشاْٞ يف الع٢ٓ ؾٝكنٍٛ يف قا٥نذ  نٝؽ الظنًُني يف صَٓن٘ ْنٛس        ٜٙٚٓاظش 

 ايذٜٔ صْهٞ:

  أ عُناد اينذٜٔ رسٚتٗنا    ؿاؾخل ٜا

 

 (4)اشاحنننن١ُ يًُظنننناعٞ دْٚٗننننا تعننننننننبر   

ٜٚقٗش ٖٓا أٜلًا َذ٣ تتريع اأ ايكٝظشاْٞ رتطا أاٞ  اّ ٚايظ  عًن٢ ْٗان٘ يف    

تؼهٌٝ ؿٛست٘ ايؿ١ٝٓ، يٝع يف ايٛصٕ ٚايكاؾ١ٝ ٚالٛكٛع ؾخظب، اٌ َنٔ الن ٍ   

                                                 
 3/25 ْؿظ٘ (1)

 333اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (2)
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 70اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (4)
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 ال ناٍ ايظناال، ٚيف   اطتخذاَ٘ يه   َٔ أيؿاظ٘ ٚتعري ات٘ )تعب، ايشاح١..( نُا يف

نُنا النشض    ،أَ ١ً أالش٣ ٜظتع  تـٜٛش طكٛ  َعاقٌ ايعنذٚ ايٛاحنذ تًنٛ اآلالنش    

 ايزٟ ٜـٝب اإلْظإ ٜٚعذٟ غ ٙ. ٜكٍٛ أاٛ  اّ:

  لننا سأآل أالتٗننا انناألَع قننذ اَلِشَاننلا  

 

 (1)نننإ ارتننشابر هلننا أعننذ٣ َننٔ ادتننَشبَ  

مما أد٣ إ  الشااٗا. أَا يف  ;ؾخـٕٛ األعذا٤ طكطل ايٛاحذ تًٛ اآلالش ع٠ٛٓ 

 ؿٛس٠ اأ ايكٝظشاْٞ ايزٟ ٜكٍٛ:

ًـٗنننا    ُِننل ؾتٛحرننـو اايعننذ٣ٚ َعاَق   ع

 

َِ ٖنننزا عٓنننننننذ را  ننننشب   ِٕ تظنننًٝ  (2)نننن 

ِٕ اأ ايكٝظشاْٞ اعتُذ عًن٢ ايرين س     ُِا قِذَ٘ أاٛ  اّ َع أ ؾٝقٗش الع٢ٓ شتتًؿًا ع

   ٘ اطنتطاع إٔ ٜكنذّ َعٓن٢ً شتتًؿنًا َنٔ       ايًػ١ٜٛ راتٗا ٚايـٛس الشنضٜن١ ْؿظنٗا، إال أْن

قننذ أالننز ٖننزٙ اذتـننٕٛ طنن١ًُٝ نْٛٗننا   ٚإر أاننشص ممذٚحنن٘  ،النن ٍ سؤٜتنن٘ ارتاؿنن١ 

ممننا ٜننذٍ عًنن٢ َكننذاس ايشعننب ايننزٟ اٍ نن٘ يف ْؿننٛغ     ;طننًُل ْؿظننٗا ينن٘ طٛاعٝنن١ 

ؾانناؤٚٙ طٛاعٝنن١ً َظتظننًُني، ٖٚننزا العٓنن٢ ٚاحننٌذ َننٔ األطننًخ١ ايننن   ;األعننذا٤

٘  اعتُذ عًٝٗا ممذٚح٘ ٚصادآل  ،يإلطاح١ ا عذا٥٘، ٖٚٞ تعٍذ ؿؿ١ اَتًهٗا ممذٚحن

   َٔ ؿؿات٘ ايريطٛي١ٝ.

ٍٕ ايزانش٠ ٖٞ َشآ٠ ايرتاث عٓنذ اانٔ ايكٝظنشاْٞ ٚقنذ  عًن٘ أانشص َـنذس َنٔ          إ

َـادس ؿٛست٘ ايؼعش١ٜ، َٔ ال ٍ اطتًٗاّ عٓاؿش ستذد٠ َٔ ٖنزا اينرتاث أُٖٗنا    

ؼنعش١ٜ ايظنااك١ اينن تتٓاطنب     ايكـف ٚايؼخـٝاآل ايتاسخي١ٝ ايرتاث١ٝ، ٚالعناْٞ اي 

َننع ايؿلننا٤اآل ايضَاْٝنن١ ٚالهاْٝنن١، ٚاألحننذاث ايننن ٚي ننذآل ػنناعشٜت٘; ؾتؿننشد يف   

اعض ٖزٙ ايـٛس اذالالتٗا ادتُاي١ٝ، ٚقً نذ يف اعلنٗا اآلالنش حنني ضتنل ايـنٛس٠       

ايرتاث١ٝ يذٜ٘ ضتٛ أا١ٝٓ يػ١ٜٛ تعتُذ ع٢ً اي٣ٛٓ راتٗا اينن اعتُنذتٗا ايـنٛس ايرتاثٝن١     

                                                 
 1/40أاٛ  اّ : ايذٜٛإ  (1)

 74اأ ايكٝظشاْٞ: ػعش اأ ايكٝظشاْٞ ق  (2)



 الصورةذالرتاثيةذيفذشعرذابنذالقيدراني

998 

 

ٚنننإ ايتٓنناق ٖننٛ احملننشى ايننش٥ٝع يف آننا٤ ٖننزٙ ايـننٛس، ٚقننذ تعننذدآل   ايظننااك١، 

أػننهاٍ ايتٓنناق عٓننذٙ، ٚتٓٛعننل دالالتنن٘ ٚمجايٝاتنن٘، ؾايـننٛس٠ ايرتاثٝنن١ ايننن       

اعتُننذآل عًنن٢ ايتٓنناق َننٔ النن ٍ األطننايٝب ايتؼننري١ٝٗٝ ايننن أالننزآل َننٔ َعنناْٞ  

ايكذ ن١   ناْل حظ١ٍٝ يف َعقُٗا، ٚحتٌُ العاْٞ ايذاليٝن١  ايظااكني يف ؿٛس ارتُش٠

يًـٛس٠، أَا حني ٜظتخلش ايؼاعش ٖزٙ ايـٛس   ًٝ  ذتاين١ ػنعٛس١ٜ الاؿن١ ان٘;     

ؾهإ ٜػٍٝش ايشؤ١ٜ األطًٛا١ٝ ايتؼري١ٝٗٝ هلنا، ٜٚتؿنٍشد يف تٓاٚهلنا; ؾٝقٗنش ايتٓناق يف      

 ض٤ َٔ ايـٛس٠، أٚ َٔ ال ٍ اطتعاس٠ الؿشداآل، ٚسمسٗا َنٔ  ذٜنذ يف ؿنٛس٠    

  ذٜذ٠.

لشأ٠ ااننٔ ايكٝظننشاْٞ; ؾنن ن ش ايتنن ٍثش اايظنناال نننزيو اطننتٗٛآل ؿننٛس ايػننضٍ اننا

َٓٗا، ٚنإ االٍترياع ؾٝٗا أن ش َٔ االاتذاع، ٚنإ ايتٓاق يف ٖزٙ ايـٛس َتٓٛعنًا;  

 ؾ َا إٔ ٜهٕٛ يؿقًٝا، ٚإَا َعًٜٓٛا، ٚإَا إٔ ًْخظ ايؼهًني َعًا يف ايـٛس٠ ْؿظٗا. 

عش١ٜ عٓنذَا  ٚنُا سأٜٓا ايتٓاق يف ؿٛس٠ ٚاحذ٠ سأٜٓاٙ ٜتخٍٛ إ  َعاسك١ ػن 

اطت ُشٙ اأ ايكٝظشاْٞ يف زتُٛع١ َٔ أاٝاآل ايكـٝذ٠ ايٛاحذ٠، ٖٚنٛ األَنش اينزٟ    

ٜتهشس عٓذٙ يف ؿٛس اذتشب ٚالعشنن١ ٚالُنذٚح اينن اطنتكاٖا َنٔ ؿنٛس ايؼنعشا٤        

ايظننااكني، ايعرياطننٝني َننِٓٗ عًنن٢ ٚ نن٘ ارتـننٛق، ايننزٜٔ سمسننٛا ٖننزٙ ايـننٛس    

 ايؼعش١ٜ ا طًٛب مجايٞ ٚداليٞ ممٝض.
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 ُشعراء في مواجهة الموت

 األندلس أنموذجًا (حّكام )

 

*د. ولود العريف
*

 

 

 متهود 

ً٘ تياُّلى  منً اوْضنْعاا اليدنازضٗ النّ اٍ ننا ٓتياّ نا        يف ٍصا البحث مْضْع

ُٛ يف أغطاضَه الؿدنعطٓ٘ النّ ُٓعبدنط أَنا الؿدناعط       ٍنْ  ، ٍّ٘عنً االن٘ ّاساىٔدن   الؿدعطا

ـُ ّضعًا حمطاًا، ّمْافًا ٓؿعطِ  ْدٓعٔ ٕدإظاٛ اسٍث األال  بسى يف  ُطّمنث د  ىنازضُ  أات

ٌُ ٘  اوننْا، ّاننس ّاننس ىفػننُ يف مْااَنن٘ امعننًا،  آ ٌُ ت ننا ايقٔقنن لننّ ٓقننإُل انىػننا

ُُ مؿاعط الطدٍب٘ ّالق ق إظاٛ ايسث النصٖ دنس ىفػنُ أنُ      أمامَا عااعًا، ّاس متٍ كْت

ْدٗ ّالػدن  ٘،     ً٘ يف أاتنُ       ّضعٔفاً  مَنا ب ؼ منً القن ً٘ ااضان ُٓنثدنل ٍنصا اوْانإل ي ن

كنٌْ  الّ ٓتجطَّز أَا انىػاٌ مً كلد ؾٍٕٛ غنْٚ اقٔقن٘ ضنعفُ البؿنطٖ، كننا ت     

 خنن،ٗ، ّال ح نن٘ الفابنن ٘ بننو ائنناٗ ّاوننْا، لتكننٌْ الق ننٔسٗ اػننط    ٘ األاحملٍ نن

ٍّننٕ مننا  ننتده ع ننٙ انىػنناٌ أٌ ٓ تننعو ل، ػننتقب ُٓ ع ّمننٍْاْزدالف ننل بننو أنناٗ ُتنن

                                                 
 ٘البعث، اوعَس العالٕ ل ػاا، اػه تع ٔه ال ػ٘ العطبٔداامع٘   *
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ُ ت ننا ال ح نن٘ الننّ باوننا ابتعننس اينناكه عيَننا بػننب  ابدنن  بال دننسو ّاو نناضا٘، 

ّ اا الػدننكُ مب ننصدالف ننطٖ ل حٔنناٗ، ّمتػدنن   اجملننس، ّضانناِ    ٘، ّؾننػفُ بالع ننن٘ 

َّ العٔـ، أحاّل التػاال عيَا، ّالقفع اْاَا، بٔس   اتنٔ٘ اوْا ٍٕ م ، كلد أ

ٕد َّ ، ّال بسَّا  .شٖ ب ،ٗ  ع ٙ كلد َا زاٜطٌٗكأغ  أ

او األىنسلؼ  منً اٍكن  ؿنعطاٛ  الْااإل لنسٚ  ت ا اويف ٍصِ انضاٛٗ  غيطبس ّ 

ما، مبنا  ن نُ ت نا     أّ اسٍث الصًٓ ّاسّا أىفػَه يف مْااَ٘ اوْا ىتٔج٘ ظطٍف

مننً زالالا ع ننٙ اوػننتْٓو الننصاتٕ اليفػننٕ، ّالتْ ٔننق التننأض ٕ لت ننا   ق نناٜس ال

إمننا ٍنْ   صٖ ْٓاانُ اونْا   لن اكه اايقب٘ مً العمً العطبنٕ يف بن ز األىنسلؼ، ااين    

منً ت نْٓط ئناٗ    ق نٔسٗ  مبا متث ُ ت ا الا ٔستُ، ٓط ٕ الػ  اٌ العاٜل مً خ ل 

٘ الػ  ٘، ّما أَا منً  الطغٔس الّ كاٌ ٓعٔؿَا او ا، ٍّْ يف اندالسع٘ ّالعٔـ 

من  غنقْ     اؿنٔٝاً  ظٍْ مً اَ٘، ّظّال الْاْز العطبٕ الصٖ كناٌ ٓت ؾنٙ ؾنٔٝاً   

 . كل مم ك٘ مً اَ٘ أخطٚ

بعسٓنُ: القٔننٕ ّاالاتنناعٕ    يف ٍصِ اوْااإل الػ بو ؾعط ّمً ٍيا ٓتدص  

طبٕ يف ت ا ايقب٘، ّزاٜطٗ ال نطاع النّ   يف تػ ٔط الضْٛ ع ٙ اقٔق٘ الْاْز الع

 . ػ  ما أزٚ إىل ظّال ايكه العطبٕ يف ت ا الب زكاىت تتَّ

ؾػ ت اكطٗ اوْا، ّمػأل٘ التفك، الْاْزٖ يف ائناٗ العقنل البؿنطٖ أٓنًا      

غنيتب   يف ٍنصِ السضاغن٘   ّكاٌ اوي   الصٖ ٓؿػ ُ انىػاٌ ّاوكاى٘ الّ ٓتبْأٍا، 

التنأم ٕ لننسٚ ال بقن٘ األّىل مننً اليناؽ، ٍّننه ايكناو األىسلػننٌْٔ     شلنا اااىنن   

الصًٓ ّااَْا مْااإل بعب٘ تأضاحت أَا أاتَه بو اونْا، ّبعنأ أؾنكالُ:    

مننً أغننط أّ غننجً، كنننا غننيتتب  ت ننا ال ح نناا، ّمننا اننازا بننُ اننطاٜحَه مننً 

 ت ا اياالا ّأضَّخت  ا . سْاا اٜس خِ 
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هاذم بن سبد العزوز اًلأوَّ
(1)
   

خب اب ظّاُ ) عاج ( الّ ٓعتصض أَا إلَٔنا  (2)ا ٔستُ البأٜ٘ اغتَل ؾاعطىا 

عننسو اغننت اعتُ ظٓاضتَننا بػننب  غننجيُ، مبٔيننًا  ننا أٌ الننعمً ال ٓننسّو ع ننٙ اننال   

َّ ائناٗ ال      ّاألٓاو ال ٓػتقطُّ  ا ؾأٌ، إَ اال متػ،ٗ متَّع ًا مٍما انلَّ بنُ مثٍكنسًا أ

 ٓثمً  ا ااى  ٓقْل :

ٌْ أظّض طب م بننننق   ّإىدننننٕ  عننننساىٕ أ

 ّبنننناب  مئنننن   بايسٓننننسب مضننننبد ُ     

   

ٌْ تعجيب ٓا )عاُج ( مٍمنا أبناب     اإ

 افنٕ ضٓن ب ٍنصا النسٍََّط منا ٓتعَّجن ُ        

   

ؾد ننٔ٘ ضاننل اكننٔه خنن  ائنناٗ، ّأزضط تق باتَننا،     ع ننٙتننيه ُّ األبٔنناا   

ّلننصلا ونناّل التعننالٕ ع ننٙ ّااعننُ اوأغنناّٖ، لٔننبو ضأٓننُ يف ائنناٗ ُمبننسًٓا مْافننُ 

الطااأ ل َطب مً مْااَ٘ م ،ِ، ّلكً كٔإل ٓفطُّ، ٍّْ الفاضؽ ّالقاٜس الصٖ 

٘ كاىت لُ بْالا ّاْالا ْٓااُ األب ال يف اْم٘ الْغٙ، كنا أىُ ضال السّل

 الثاىٕ؟! ٓقْل:  

ُُ ّوناس غناواً    ٍ ُ  ّكْه ااُٜل اال : اىن  افنننٕ األضَع عنننيَه مػنننْاز  ّم نننْص

                                                 
ّلٕ كْضٗ أاٌ يف عَس األم، حمنس بً عبس الطمحً الصٖ كاٌ ٓث طِ بالْظاضٗ ّٓطؾحُ م  بئُ   (1)

٘    ، ٍّْ أانس ضاناالا اونْالٕ اوطّاىٔن٘ باألىنسلؼ      ّمل ٓ نل بنُ   ، ّانس ّالِ األمن، اوينصض ايجابن

 غجيُ بعسما ااغٙ منطاضٗ الػنجً ّّٓن ا العنصاب النصٖ ينق بنُ        ّات ُ يف، األمط ااىق   ع ُٔ

 ّخب فُ بػب  ميُ .

، 2 ، م نط ، زاض اوعناضف ،  منثىؼ تن:: ز. اػنو  ، ابً األباض الب يػٕاى ط: اي ٘ الػ،اٛ:   

   1/137، و 1985

ٕ   اوػطب يف ا نٙ اوػنطب:   : ّاى ط  ، زاض الكتن  ، تن:: ز.. ؾنْإ ضنٔإل   ، ابنً غنعٔس األىسلػن

 . 1/53ج ّ  2/94ج ، و 1993، 4 ، القاٍطٗ

اقنس أ نط عينُ أٌ    ، ّاس اخت فت الطّآاا يف غب  شلا اوْاإل ّاالىق ب ع ُٔ ّأٓا ٓكً الػب  

 اطبب٘ ك َا اس بكت ع ُٔ .

ٕ  ، اي ٘ الػ،اٛ :اى ط  ، 2 ، م نط ، زاض اوعناضف ،  منثىؼ تن:: ز. اػنو  ، ابً األبناض الب يػن

 .1/139، و 1985

 1/140، الػ،اٛ اي ٘  (2)
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 ٌ٘ َّ الفنننننطاض  مصِلننننن ُُ: إ  اقْ نننننُت لننننن

ٛب أا ننٙ ّأبٔنن ُ       ّىفػننٕ ع ننٙ األغننْا

   

ّيف ٍننصًٓ البٔننتو ضمبننا اغتحضننط ؾنناعطىا ضأٜنن٘ الؿنناعط األمنن، أبننٕ اننطاؽ      

ّاََا البنً عننُ غنٔإل السّلن٘، الاتساٜنُ أيننا ّان         اينساىٕ يف ا ٔستُ الّ 

لسٚ الطّو، ّلعل تؿابُ ايال٘، ّمتا ل اوْاإل ٍْ ما اطَّب بو اوعاىٕ ع ٙ  ًاأغ،

    ّ االؿناعط ايننساىٕ   ، او ن،  الطغه مً بعس اوػناا٘، ّاخنت ف العمناٌ ّاليناؽ 

ننا أّزع  أغط ع ٙ ٓس الطّو ّغجً يف القػ ي ٔئ٘ خاضج اسّز مْبيُ ا  ، أ

ؾاعطىا يف غجً او بق يف اطبب٘ مْبيُ ّمكاٌ غ  اىُ ّجمنسِ، ٍّنصا التنا نل يف    

اينسث ّاوْانإل أزٚ باعتقازىننا إىل تؿنابُ اوْانإل االىفعننالٕ لنسٚ الؿناعطًٓ مننً       

خ ل متا ل اال٘ األغط، ّاوكاى٘ الّ كاىا ميث ىَا ابل شلا، اك ٍنا منً ع ٔن٘   

اينناكه األّل ّؾننعطاُٜ الننصًٓ ٓؿنناض إلننَٔه  القننْو ّاننازٗ السّلنن٘، ّمننً خننْا   

بالبياٌ، ّ يف ٍصا التنا ل ما ٓثكس النْعٕ اوؿنْط لنسٚ الؿناعطًٓ النصٖ أزٚ إىل      

 متا ل ايال٘، ٍّْ تقاضب ّبل إىل اس الت ابق ٓقْل أبْ اطاؽ اينساىٕ :

 أغْطُا ّما بحيب بُعْعُل لسٚ الْغٙ

ُُ غننننننطُ     ّال اطغنننننٕ مَنننننط  ّال ضبُّننننن

   

 ٍٛ ُٛ ع ننٙ امننطٚ ًْ إشا ُاننهَّ القضننا  ّلكنن

ُب ّال ّ نننننطُ     ُُ بنننننط  ٓقٔننننن  ا نننننٔؼ لننننن

   

٘س بننالطدزٚ  ٓقْلننٌْ لننٕ: بعننت  الػدنن م

 اقْ نننُت: أمنننا ّاا منننا ىنننالس  خػنننطُ    

   

   ٚ  ّاننال أبننٔحابٕ: الفننطاض أّ الننط دز

 اقْ نننُت: ٍننننا أمنننطاٌ بأا ٍننننا منننطُّ   

   

 ّلكنننننيَّ  أمضنننننٕ ونننننا ال ٓعٔبنننننُب   

ًْ أمطًٓ خُ،ٍنا األْغنطُ ّاػُباس    م
(1)

 

   
ٍّْ منا تنسّض يف ا كنُ معناىٕ مط ٔن٘ ؾناعطىا، ّالق نٔستاٌ تتننا  ٌ ع نٙ            

مػتْٚ اوْاإل ائاتٕ، مث نا تتْااقناٌ يف البيناٛ الفن  ّأغن ْبٔ٘ البيناٛ ا ٔك نٕ       

ل ق ٔسٗ الصٖ اختنص منً عي نط القن  عن  اينْاض أغاغنا تنيَأ ع ٔنُ الق نٔسٗ           

                                                 
(1)  ٕ ٕ  زاض ، زْٓاٌ أبٕ اطاؽ اينساىٕ: ؾطح ز. خ ٔل النسَّٓ ٘ ، بن،ّا ، الكتناب العطبن ،    اىٔن

 .165  ، ااأ٘ الطاٛ، و 1994
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ت ننْٓط االنن٘ ايننعٌ، ّمننا ٓعاىٔننُ مننً غننْٛ معام نن٘، مؿننبًَا االننُ مبننً لٔيتقنل إىل  

 ٓتق   ع ٙ اانط اوؿتعل:

 ببػ نَِّننناّيف النننيدفؼ أؾنننٔاٛ  أبٔنننُت  
 كننأىدٕ ع ننٙ لننط الػضننٙ أتقِ نن ُ     

   

 تطْكُت ضؾناز  األمنَط إْش كْينُت انازضاً    

 ع ٔننُ ا أننُت الننصٖ كْيننُت أضٍنن ُ   

   

اوْا ىاظل ال حمال٘ ّغناع٘ ضأ نُ انس أظانت ال     ّأماو ٍصا الْاا  ّٓقٔيُ بأٌ 

دس أمامُ غْٚ التػ ٔه لت نا اليَآن٘ احملتْمن٘ النّ ٓتقب نَا باعتقناز اونثمً النصٖ         

ٓسضط أٌ اوْا اضاٛ ّاسض حمتنْو، ّيف الْانت ىفػنُ ٓنسضط أٌ نن٘ منً غٔؿننت        

ُ كنأؽ  بُ، أ تفت إىل ٍثالٛ الؿامتو حمصضًا إٓناٍه بنأٌ ال تاتن٘ يف اونْا، ألىن     

زاٜطٗ ع ٙ كل ؾف٘، ّىَط ّاضزِ كل كاًٜ إ، ّاوْا ٍْ اوآل ّاليَآ٘ ل كناًٜ  

 ايٕ، ّإٌ اخت فت األغباب ّتيْعت ال طو .

 غأضضننٙ  كننَه اا بأنننا ٓيننُْب     

ٛب مَننطبُ     ٛب ااب ل نننط ًْ اضننا  ّمننا مبنن

   

   ُُ ًْ ٓنننا  مػنننطّضًا  نننالٕ اإىَّننن  ان ننن

 غٔيَُل يف كأغنٕ ّؾنٔكًا ّٓؿنطبُ     

   

 دعود بن جوديــ ثانوًا  

  ٕ تننِْلٙ ، أبننْ عثننناٌ غننعٔس بننً غنن ٔناٌ بننً اننْزٖ الػننعسٖ، أمنن، أىسلػنن

ً٘ غني٘: )  ، (نٍ 277ايكه غي٘: ) ، ّان   (1)( ٍنن 284ّاىتَت أاتُ بالقتل غٔ ن

تنُ ( النّ ٓقنْل    ٔدع ٙ ٓس عنط بً اف ٌْ، ّمنً ا نٔستُ يف األغنط: ) ضاٜ    ًاأغ،

 (2)أَا: 

َّٕ بنن ًا ضاانن٘ ُ   ايننطد يف اِل نن َ  خ ٔ نن
  

ٛ  مثل ال َّ  يف الكنطب ل ُحنطِّ    ّال ؾٕ
   
 اكننه مننً أغننُ، كنناٌ يف القٔننس بمْ قنناً  

  
 اأب قنننُ النننطمحً منننً ا نننق األغنننط  

   

                                                 
 156/ 1اي ٘ الػ،اٛ     (1)

 .149  ، اوقتبؼ يف تاضٓذ األىسلؼ(2)
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 ّلْكْيُت أخؿٙ بعأ  ما اْس أباب  
  

 محننننت   أبننننطاُف الطدزٓئنننن٘ الػُّنننننطَ   
   
ٌُ أى ننننٕ كنَُّٔننننا      اقننننْس ع ننننه  الفتٔننننا

  
٘ب الننننصُّعَطّااضُغننننَا اوقننننساُو   يف غنننناع

   
    ً٘  أننننا ظاعيننننًا أب ننننْؼ غنننن مٕ  َّٔنننن

  
 ٖ ٖد ا نننناٜنَو لننننسٚ شكننننط  إىل ّالننننس

   
ٓػتَل  الؿاعط غنعٔس ا نٔستُ مب  ن  تق ٔنسٖ خماببنًا بنسٓقُٔ م البنًا إَّٓاٍننا         

 بضطّضٗ التح ٕ بال   الصٖ ٓنطٚ أنُ النسّاٛ اليناا  يف معاان٘ اليْاٜن ، مبنسٓاً       

ضأُٓ الصٖ ٓعتنس أنُ ع نٙ اةن ٗ ّالتجناضب الػنابق٘ يف ائناٗ ٍّنْ ضأٖ ٓكؿنإل         

عً إمياٌ الؿاعط بالفطج الصٖ ٓأتٕ مً اا لٔيتقل بعس شلا التقسٓه إىل شاتُ واّل 

اليَْع بَا مً ٍصا الْاان  األلنٔه لٔػنتعٔس بنْضٗ اواضنٕ النصٖ كناٌ أنُ الفتنٙ          

ً اوعاضط، ّاس شكط لف ٘ الفتنٙ ّالفتٔناٌ يف   اوقساو ّالفاضؽ الصٖ ال  ؿٙ مٔازٓ

تأكٔس الفتْٗ الّ تت نإل بَنا ت نا اوطا ن٘ منً عننط انىػناٌ مبنا متثد نُ منً العٍنْ            

ْدٗ كنننا ى حننم اغننتدساو الؿنناعط الغننه الفاعننل انناضؽ، ّال ننف٘    ّالؿننباب ّالقنن

يف إ باا اطّغٔتُ ّب ْلتُ الّ ٓعتنعُّ ّٓفدنط بَنا،     إمعاىًا(كنٕ ّمقساو )َ٘: اوؿبَّ

 .  لٔحنل الػ و إىل ّالسُٓ ال صًٓ ٓت َفاٌ إىل مساع خ  عيُ

 ّأزِّ إىل عبطغٕ الػَّن و  ّا نْل  نا:   

 ع ٔننناب  َّٔننناتٕ إىل مْانننإلب ايؿنننطَ    

   

  ٕ  بَندنناب ألقننٙ خننالقٕ ٓننْو  مننْاف

 ّكطُبا بأا ٙ لٕ مً القتَل ّاألغَط  

   

ٓػتحضط ظّاُ مً خن ل ب بنُ تأزٓن٘ التحٔن٘ إلَٔنا النّ ٓعتقنس أىنُ لنً          ٍّيا 

ً  ا أٌ معاىاتُ مً األغط تضنعإل أمناو منا    لٔبٔد، ٓػت ٔ  بعس ٍصا اوْاإل أٌ ٓطاٍا

ٓؿعط بُ مً ايعٌ بػب  اال٘ ظّاُ يف معاىاتَا بعسِ لٔدته يف اليَآ٘ تأكٔس مْتنُ  

 األضع ٓنساً أنُ، لٔكنٌْ بعامنًا     الصٖ اس ٓكٌْ بتق ٔعُ، ان  دنس لنُ مكاىنًا يف    

 :  ل يػْض ااْاضح

ًُ مْبينناً    ًْ انن   اأاػنن ٌْ مْل ٓك نن  ّإ

٘  اليَّػننطَ     ٌَ اْبنن   مننً القننَ  ل فتٔننا
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بالنسعاٛ   (1)ٍّْ بصلا ؤل ع ٙ ما شٍ  إلُٔ الؿاعط ال طمناح بنً اكنٔه    

اا لٔجعل ّااتُ شاا خ ْبٔ٘ متنٔعٗ عً مٔت٘ اآلخطًٓ، ٍّنْ   الصٖ ٓتْاُ إىل

النّ تفٔنس   ( ٌ الؿنطبٔ٘  )إننن  بَصِ الطغب٘ ال ٓػتعجل اوْا، بل ٓػنتأىإل النسعاٛ ب  

 تقٔٔس ايسث بؿطبٔ٘ متبابٝ٘:

ٕ  إٌ أتننتْ     أننا ضبد ال لعننْل ّاننات

 (2ع ٙ ؾطاُ  ٓع ٙ خبضط او ناضفب)   
   

ٍ٘ ّلكنننً ؾنننَٔسًا  آّنننًا يف     ع ننناب
 ٓ ننابٌْ يف اننُ  مننً األضَع خننناٜإلب     

   
ً٘ شاا معيٙ ّأن٘، أ    االغتؿَاز مثكسًا.أىُ إشا  ٍّْ ٓطاْ أٌ تكٌْ مٔت

اىتَننت ائنناٗ اىتَننٙ باىتَاَٜننا األشٚ ّالؿننط ّ الفػنناز، ّٓبقننٙ األمننط بعننس اوننْا    

 ل جعاٛ، ّاكطٗ ايػاب تػتسعٕ لسُٓ شكط أعنالُ اوػج ٘ يف بحٔفتُ:  

ٕ   اأاتننل  اع ننًا  ننهَّ ُٓطم ننٙ بننأع ن

ً٘ أّبننننننال َا يف التدينننننناٜإلب     مفطدانننننن

   
    ُُ ً  ىػننُط مقٔ  نن  ّٓ ننبُ: ينننٕ ب نن

ْد الػدنننناٛ يف ىػنننُْض عْاكنننإلب       جبننن

   
ّالؿداعط ال ٓي ط إىل الْضاٛ ّال ٓػتعٔس اواضٕ، بل ٓت    إىل األمناو زاٜننًا،   

انن،ٚ اوػننتقبل بعننو ال تقبننل األضع مننأّٚ أخنن،ًا، ّىَآنن٘ ببٔعٔنن٘  ننا، ألىَننا     

غننتكٌْ غننجيًا ٓقٔدننس اطٓنن٘ الؿنناعط، بننل ٓت  نن  إىل الػننناٛ كنكنناٌ ٓضننه ىفننؼ    

إضازتننُ بننأٌ ٓكننٌْ شا مكاىنن٘ غننامٔ٘   الؿدنناعط اونت ٝنن٘ عيفْاىننًا ّك ٓنناٛ تػننتيساٌ إىل 

مطتب ٘ مبٔتتنُ النّ ال ٓطٓنس  نا أٌ تؿنابُ منْا اآلخنطًٓ مْظدعنًا خ ٓنا اػنسِ يف           

ب ننٌْ اليػننْض، ّمننا اختٔنناضِ ل يػننْض إال الضتبابننُ الْ ٔننق بائنناٗ، ّإزضاكننُ أٌ     

يف  اليػْض ُتعنُِّط بًْٓ ، .يف مْاإل مما ل وْاإل ؾناعطىا النصٖ ٓقنْل أَنا، ّلعنلَّ     

اختٔاض الؿاعطًٓ لت ا ال بٔع٘ منً النساً تتنثنل يف إىَنا إضازٗ العنٔـ ّالطغبن٘ يف       

النّ   –البقاٛ، أضنً ليفػُ اغتنطاضٓ٘ بْٓ ٘ غتبقٙ ما زامت أاٗ ٍصِ اليػنْض  

                                                 
(1)              ٛ ُّٓكيدنٙ أبنا ىفنط ّأبنا ضنٔي٘ ،      ، ٍنْ ال طمناح بنً اكنٔه بنً ايكنه بنً ىفنط بنً انٔؼ.بً بنٕ

ّال طمنناح: لقنن  ٓعنن  بْٓننل القامنن٘ .اى ننط :األغنناىٕ ، ل بننفَاىٕ ، ؾننطح ، (ٍنننن125:)ا

 .43،   12ّتع ٔق ز مس، اابط زاض الكت  الع نٔ٘ ب،ّا ب  اعٛ اعٛ 

 و. 1994،  2زْٓاٌ ال طماح: ت:: ز. ععٗ اػً ، زاض الؿطو العطبٕ ، ب،ّا ،    (2)
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أ٘، ّكصلا ٍٕ تعب، مً اَ٘ عً ضغبن٘ الؿدناعط    -تقامست ّتْظدعت اػسِ

، ّالتح ٔق بكل خ ٔ٘ مً خ ٓناِ  إىل اضاٛ ايطٓ٘ الْاغ ضٔق الق باالىعتاو مً 

ممكننً مننً اَنن٘  ظمننً أبننْل عننٔـ اوْظَّعنن٘ بننو اليػننْض يف اضنناٛاا ايطٓنن٘، ّال 

  (1) اىٔ٘.

 سبد اهلل بن حممد بن سبد الرمحن : األمري ًالثثا

(ٍجطٓن٘، ّانس عاىنت النب ز يف ظنل      275غني٘ ) ايكه بعس أخُٔ اوينصض  تْىل 

اكنُ أغْأ عَْزٍا، اعنت الفن  بنْل النب ز ّعطضنَا، ّبػنٙ االغنتبساز يف       

ماضاتَا، ّىؿأا السّل الّ تياببُ العنساٛ ّتْبن  أَنا النسّاٜط، ّتضننط  نا       إ

ايقس ّالبػضاٛ، ّمل ٓكً اال الساخل بأاضل منً ّضن  اةناضج اتأاجنت ىناض      

طا أّاض ايطّب الساخ ٔ٘ بو او ا ّاوقطبو ميُ إىل اس ّبل التباغأ، ّاغتع

عبنس  عَنس  بُ إىل التد   مً أخْتُ الصًٓ اتل بعضَه، اكاىنت بسآن٘ اليَآن٘ يف    

  ُ ، ّيف ظننل ٍننصا الْاانن  اوأغنناّٖ   (2)اا، ّاى فنناٛ تعنن٘ اكنننُ ّظّال غنن  اى

ل ٓعتنس أُ أغ ْب اليساٛ ٓػتؿعط او ا اليَآ٘، ا،تسُّ إىل شاتُ ضا ٔا إٓاٍا باغتَ 

 ٓقْل:  

 ٓنننننننا منننننننً ٓطاّغ نننننننُُ األانننننننلْ   

 اتَّننننننننناو  ٓ نننننننننَٔا األمنننننننننْل ؟   

   

  ٚ  اتَّننننننننناو  ال ختؿنننننننننٙ النننننننننطدز

ُُ بنننننننننا انننننننننْس ىنننننننننعْل    ّكأىَّننننننننن

   

  ُٛ  ٍَٔنننننننناا  ٓؿننننننننػ  اس الطَّاننننننننا

 ّال ٓقنننننننننُْو لننننننننناس الؿنننننننننػلْ    

   

ًْ َّ ْٓم نننننننننناس مْل ٓكنننننننننن  ّكننننننننننأ

َّ ىعٔ ننننننناس انننننننْس ىنننننننعْل    (3)ّكنننننننأ
   

                                                 
٘ ، ٘اوعطان ، ّلٔس العنطيف ، ليفؼ يف الؿعط العطبٕ القسٓهض اٛ ا (1) ، و1997، زمؿنق ، ّظاضٗ الثقاان

   77  ، و 2007تؿطًٓ األّل ، الػي٘ الػازغ٘ ّاألضبعٌْ 529عسز 

ٕ   : اى ط اي ٘ الػ،اٛ  (2) ، 2 ، م نط ، زاض اوعناضف ، تن:: ز. اػنو منثىؼ   ، ابنً األبناض الب يػن

 1/120، و 1985

   1/122اي ٘ الػ،اٛ   (3)

 152/ 1البٔاٌ اوػطب    
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ٍّصا االغتَ ل أااز زالل٘ ىفػٔ٘، ّكأىُ  اب  آخط بعٔنسًا عينُ، ّمنا شاط      

اوداب  إال ضّاُ الّ ٓؿعط أىَا اس ااضاتُ مث نا ظال م كُ، ٍّْ يف ٍنصِ ايالن٘   

        ُ ، إمنا ٓعٔـ اال٘ اضن طاب ّخنْف ؾنسٓسًٓ يف مْااَن٘ اونْا النصٖ ٓعبنث أن

، ّيف ٍصا ااَل إمنا ٓع ل ٍّْ ٓسضط أٌ اوْا اابل، ّلكيُ دَل ي ٘ ّاْعُ

ىفػُ باألمل، أتػاٛل بَصا االغتفَاو انىكناضٖ يف حماّلن٘ حمنْمن٘ نضناٛٗ ٍنصا      

اليْض األمل ّغط ٍنصا اانْ او  نه، ٍّنصا منا ٓفػنط تتناب  االغنتفَاو يف األبٔناا          

األضبع٘ م  التؿبُٔ الصٖ اناٛ بق نس التْكٔنس، ال بَنسف التنثٔنل ّاوؿنابَ٘ النصٖ        

يف البٔننت األخن، أننت تنطز األزاٗ: ) كنأٌ ( يف مػننتَل بنسض البٔننت     ٓب نؼ شضّتنُ   

ّعجعِ إمعاىًا مً الؿناعط يف تأكٔنس اتنٔن٘ اليَآن٘ النّ عن  عيَنا بنسّال ال نٔػ٘          

االمسٔ٘ اوضاف إىل كاف اوداب : )ْٓمنا( ٍّنْ الؿناعط ىفػنُ، ّزالن٘ الفعنل       

ا ٓؿنن، إىل عنننق اوضنناضع: )مل ٓكننً ( الننصٖ اىق نن  إىل زاللنن٘ اواضننٕ بنناليفٕ منن  

إاػاؽ الؿاعط بأٌ اياضنط أبنب: ماضنًٔا لٔيتَنٕ البٔنت بالفعنل اواضنٕ اوقنٌْ         

 بقس: )اس ىعل ( الّ تفٔس  قق ايسث ّا ْلُ ع ٙ ّاُ ايقٔق٘ ال االاتنال .

ٓقسو لينا الؿناعط ض ناِٛ ليفػنُ منً خن ل مْافنُ منً          (1)ا ٔستُ ا نعٓ٘ ّيف 

ّالع  الّ أمستُ بَا خ تُ يف أانْال النسٍط ّتق بناا    ائاٗ ع  اْال  ايكن٘، 

العمً، ٍّْ الصٖ اطدب ائاٗ   ٍْا ّمطٍا، كنا عابنط تق بناا أاْا نا ع نٙ     

مسٚ غنبعو عامنًا يف ظنل خ ان٘ اغنتنطا اطابن٘ ضبن  انطٌ، لٔ نْض ت نا ائناٗ            

سِ، ّٓقسمَا لينا بعسغن٘ الفٔ ػنْف العاٍنس، ال بعنو ايناكه اوعٍنْ بػن  اىُ ّجمن         

ّكأمنننا ٍننْ ٓتقفننٙ أبٔنناا الؿنناعط لبٔننس الننصٖ غننبقُ يف التعننب، عننً ت ننا ايقٔقنن٘      

 الطاغد٘ :

ٍٛ مننا خنن  ااس بابننلُ     أال كننلُّ ؾننٕ

٘س ظاٜنننننلُ    (2)ّكنننننلُّ ىعنننننُٔه ال حمالننننن
 

   

                                                 
 155/ 2البٔاٌ اوػطب   (1)
، زاض الكتننناب العطبنننٕ، تننن:: اينننا ى نننط اينننّ، ؾنننطح ال ْغنننٕ، زٓنننْاٌ لبٔنننس بنننً ضبٔعننن٘ (2) 
 .145  ، و 1993،ب،ّا
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ايجس ؾاعطىا ْٓاُ السعْٗ إىل العٍس يف ٍنصِ النسىٔا النّ ٓثكنس أٌ م ن،ٍا        

 الفياٛ  

ٍٛأضٚ النننننننسُّىٔا ت نننننننُ، إىل    اينننننننا
ٛب    ٍٛ منننننً بقنننننا  ّمنننننا أَنننننا لؿنننننٕ

   

  ُّ ٘ب غننننننننن،  ال  ابنننننننننازبْض بانىابننننننننن

ٛب       ع نننننٙ ؾنننننٍٕٛ ٓ نننننُ، إىل اينننننا

   

ل ع ننٙ نبننلٔيتقننل بعننس شلننا إىل ت ننْٓط االننُ يف مؿننَس اينناٜعٖ، ّاننس اُ     

اليعـ، ّاس تػ،ا م حمنُ ّظال ضّىنق لْىنُ، لٔعن  عنً اقٔقن٘ غن ْٗ اونْا،         

ّأٌ ال اْٗ تقإل أمامنُ، ّمنا منً غنبٔل إال شضف النسمْع، أ  ن  منً ىفػنُ أٌ         

 تبكٕ، ّاس أزضط اليَآ٘ ٓضٔإل:   

 كأىَّننناس انننْس محْ نننت  ع نننٙ غنننطٓطُ 

 ّبنننناض  اسٓننننُس اػننننيباس ل ننننب ٛب    

   

 أّ ُىنننن:ْ ع َٔننننا ايفػنننناس اابكبَننننا

ٛب   (1)اطبَّتنننننا ُضابْنننننت  ع ننننٙ البكننننا
 

   

ّع ٙ الطغه مما ٓبسّ ع ُٔ اة اب منً اتػنامُ بنال و ّىن ٗ االغنتع اف إال      

أىُ واّل مً خ لُ إ باا شاتُ مً خ ل ٍصا األمنط، إش إىنُ ٓنطٚ يف ت نا النيفؼ      

اوتَآّ٘ بقٔ٘ مً اسضٗ ع ٙ األمط ّال   ، ٍّْ ما ْٓإ بُ انطف الع نإل )أّ(   

طاَنا أبنحاب القنطاض، ّال ٓتقيَنا     الصٖ ٓفٔس التدٔ، بو أمطًٓ، ٍّٕ  جن٘ ال ٓع 

 شّّ األمط ّاليَٕ.  

 ادلعتضد باهلل  ًارابع

عباز بً حمنس بً إمساعٔل ال دنٕ باا  إؾبٔ ٔ٘ يف عَس م نْط   ّأبْ عنط

ُ       ال ْاٜإل،  ّتنصكط   (2)اامت غٔاغتُ ع ٙ إبازٗ كنل منً كناٌ خ نطا ع نٙ غٔاغنت

                                                 
 1/122اي ٘ الػ،اٛ  (1)

ْ   أمحس بً حمنس بً ، ّ البٔاٌ اوػطب يف أخباض األىسلؼ ّاوػطب   695عنصاضٖ اوطاكؿنٕ ) ا ذمن

 . 155   2ج ، ب ، ب،ّا، زاض الثقاا٘، ت: :ج .ؽ. كْالٌ ّ أ. لٔفٕ بطّايػال، ٍجطٓ٘(

 ٍْ أبْ عنطّ عباز بً حمنس بً إمساعٔل ال دنٕ باا  إؾبٔ ٔ٘ يف عَس م ْط ال ْاٜإل    (2)

 اقامت غٔاغتُ ع ٙ إبازٗ كل مً كاٌ خ طا ع ٙ غٔاغتُ  
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ااْامُ بساا  اةنْف  او ازض أىُ )اغت اع أٌ ٓفطع ىفػُ ك اغٔ٘ ٓ اع ّٓفطع 

 ميُ ع ٙ ال عٔسًٓ الساخ ٕ ّاةاضإ (
(1)
عجنعِ  صِ الق نٔسٗ  ّٓعْز الباعث  ن . 

عً كػ  ضضٙ أبُٔ الصٖ غض  ميُ، افطد ٍطبًا، ّخْاًا مً عقابُ، ّبالنت بنُ   

ػعت ا ْٗ بو االبً ا اضب، ّالػ  اٌ الػاض  اوتْعس النصٖ بقنٕ   الػطب٘، ّاتد

ع ٙ مْافُ، ّ مل تػت   اال٘ االبً االغتع اأ٘ أٌ تػ، مً مْاإل األب ؾًٔٝا، 

ا ل متجنس العابف٘، متب س اوؿاعط لاِ االبً الصٖ ااّل أٌ ٓينال ضضنٙ الْالنس    

 مْافنُ النصٖ ٓعن  عينُ     مً زٌّ اسّٚ، أػتَل مط ٔتُ بت ْٓط ت ا اوفاضا٘ بنو 

ِب ع نٙ ت نا     بال اع٘ ّالْالٛ يف الػط ّالع ً يف مقابل مْاإل الْالس الصٖ مل ُٓجنَع

 (2)يف ا نٔستُ البأٜن٘   ال اع٘، ّشاط الْالٛ إال بالتقطٓ  ّاو اق٘ ع ٙ اس ّبفُ 

 ٓقْل:

 أبعُتاس يف غطدٖ ّاَطٖ ااٍنساً   

 ا نننه ٓنننا  لنننٕ إٍلنننا اوننن و  نننْابُ     

   

 اَسٖ يف ضضاطس مؿنندطاً ّأعنْ ُت 

 ّمننً زٌّ أٌ أاضننٙ إلٔننُ اجنناُب  

   

ّوا أعجعِ ىٔل ال ف: عيُ اى فأا يف عٔئُ م ابٔ: األمل، ّأغ قت أمامنُ  

بْاب٘ اليجاٗ الْأسٗ الّ كناٌ ٓأمنل اةنطّج منً خ  نا منً اونأظو النصٖ ّانس          

األضع النّ  أَطب، ٍّْ ٓسضط أىُ يف غجً كب، ٍنْ زاٜنطٗ    ىفػُ حمابطًا ضنيُ

 :  ال تػت ٔ  ع ٙ ضاابتَا أٌ متي  غ ْٗ األب مً الْبْل إلُٔ ٓقْل

   ٌ٘ َّ ابٔبننننن  ّلكيَّننننناس النننننسُّىٔا ع ننننن

 انننا عينناس لننٕ إٍلننا إلٔنناس شٍننابُ       

   

ّاس بسأ ٓؿعط أٌ اغتسضاض ع إل أبٔنُ شٍن  أزضاج الطٓناح إظاٛ مْانإل األب      

الصٖ مل تػت   ؾاعطٓ٘ االبً، ّال عابف٘ األبْٗ أٌ تػٔ، مْافنُ، ّال أٌ تكػنط   

لْز الطاأ يف ىفؼ األب البيُ، أعن  ؾناعطىا عنً شلنا انابنا ، ّانس بنسا        

                                                 
، الؿنْٓذ ، حمننس بنً عبنْز   ، ذ الػٔاغٕ ّاالاتناعٕ الؾنبٔ ٔ٘ يف عَنس ال ْاٜنإل   اى ط: التاضٓ  (1)

 .  56  ، و 1983، اوػطب، ت ْاٌ

 46/ 2اي ٘ الػ،اٛ   (2)
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ضاح ٓػتؿعطِ اال٘ ّااعن٘،  الٔأؽ متػ ػً  يف ىفػُ مػٔ طًا ع ٙ كل تفك،ِ الصٖ 

 : ّم ،ًا حمتْمًا ٓقْل يف ت ْٓط شلا

 ِّونننا كبنننا انننسدٖ إلٔننناس ّمل ٓػنننؼْ  

ٛب اوقنناَو ؾننطابُ      ليفػننٕ ع ننٙ غننْ

   

 ّالَّ اب باضٖ او  ال لٕ عينسكهْ 

ً  الع نننإلب إٍلنننا اػنننٌْٗ ّعتنننابُ     مننن

   

إىل ىفننؼ الْالننس، ّأٌ   إال أٌ ؾنناعطٓ٘ االبننً تػننت ٔ  أٌ لننس  ننا مننسخ ً     

تتػ ػننل ك ننناا ؾننعطِ ا ننطاا ىننسٚ تننيعـ افنناف االنن٘ الننطاأ لننسٚ األب،     

أتساعٙ ا ٔس اافاٛ أماو زفٛ التػنام: ّتػنت ٔ  ك نناا اغنتع اف ؾناعطىا يف      

اليَآن٘ أٌ تعٓنل ت نا الػنامن٘ الػنْزاٛ منً مسناٛ ع اتنُ بأبٔنُ النصٖ ٓ  ن  إلٔنُ             

اةن  أبٔناا تكناز ت ن، بأايحن٘ القنْايف       ايضْض، اتتساق اطو٘ ؾناعطىا من  ٍنصا    

مث نا الؿاعط ٓػصُّ الػ،، ّكأىُ ٓ ْٖ األضع   ٔقًا ع نٙ ظَنط عقناب، ال غن،ًا     

ع ننٙ غننطج اننْاز أّ ىاانن٘، ّكأمنننا اضتننسا إلٔننُ الننطّح بعننسما أٓقننً أٌ ىَآتننُ اننس   

 : (1)ااىت، أ ْض ليا ت ا الفطا٘ بقْلُ 

ً٘  نننا  انننطْضُا بيفػنننٕ أبتػنننٕ اطاننن

ـَ زّىاس بنابُ ع ٙ أ   ْ  العٔ  ٌَّ ا 

   

 ضغننننْل اس زاعٔننننًا ّمننننا ٍعَّىننننٕ إاٍل

 اقْ ننننُت: أمنننن، اوننننثميو  جمننننابُ     

   

 اجْٝنننُت أغنننصُّ الػدننن،  اتدنننٙ كأىدننننا 

 ٓ نننُ، بػنننطإ يف الفننن ٗب عقنننابُ    

   

ّال بس ٍيا مً م ا ٘ زالل٘ الفعل: )ما ٍعىٕ( اوػنبْو بناليفٕ النصٖ ٓفٔنس     

تػنٔ، ايالن٘ اليفػنٔ٘ لنسٚ ؾناعطىا النّ ىق تنُ منً االن٘          اسضٗ ت نا النسعْٗ ع نٙ    

الٔأؽ، ّمؿاعط ايعٌ إىل اال٘ الػعازٗ الصٖ ٓ ل اس اليؿْٗ، ّمبنا ون نُ منً    

ؾعْض بالفطح ٓ ل اس االىتؿاٛ الصٖ ٓػنطٖ يف ؾنطآٔيُ كالنسو يف األّضزٗ أنث     

ل نثدننُتب لػننٔسًا الغننْزاز ااػننس ضّاننُ، ٍّننٕ مننا ٓكننٌْ ال قنناٛ بننو االبننً ّاأل

َّ ُ خػطٍا إىل األبنس ّخبػناضتُ   أىَّ اوعازل اوْضْعٕ الغْزاز االبً اوكاى٘ الّ ظ

                                                 
 47/ 2اي ٘ الػ،اٛ   (1)
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ق باغتعازٗ  ق٘ األب، ّانس ؾناٛ   ماضٗ إال أٌ أم ُ اس  ِقإٓاٍا غٔدػط الػ  ٘ ّان

   (1)ّالسِ  لُ القسض أٌ ٓتْىل الػ  ٘ بعس ّااٗ

ادللـ  بـن ذـهود األندلسـ       )أبو سـامر أمحـد بـن سبـد    هود أبو سامر بن ُذخامسًا 

 القرريب(  

ّمما أّضزِ ابً خاااٌ عً غجيُ أىُ " زبَّت إلٔنُ أٓناو الع نْٓو عقناضب بطٜنت      

بَا مً أباعس ّأااضب ّااَتُ بَا بطف ا ْب، ّاى ا إلُٔ ميَا خ ْب ىبا  نا  

ّال َٓجن  إىل أٌ ع قتنُ منً االعتقنال ابالنُ       ايبُ عً اوضج ، ّبقنٕ بَنا ٓنأضو   

ّٓ ْض ابً ؾَٔس االُ  (2)ّعق تُ يف عقال أشٍ  مالُ، اأااو مطتَيا ّلقٕ ٍّيا " 

ْد     يف الػجً، ّاس  ند ْد ، ل مكاىنُ إىل ان   ل مً ا نْاٌ ّشلن٘ النيفؼ منا ان ض أ ن

ٌ     عبدن ضاٌ ّأبنْاب، كننا ُٓ  سالػجً مبنا أنُ منً ان      ط عنً اؾنتساز معاىاتنُ بنو انسضا

الػجً الّ ما إٌ ٓفت: الباب اتٙ ٓؿعط بسىْ غناعتُ، ّإىنعال عقْبن٘ اونْا أنُ      

 ُ ، اتتػننااط ىفػننُ ّختننط اننْاِ، ّكأىننُ ٓعننٔـ اوننْا ك نننا اننت: بنناب الػننجً ع ٔنن

 ّبصلا ٓقسو اال٘ مً األغٙ اوتكطض كل ْٓو:  

ٌَ بعٔنننننسُ     اطٓننننن   مبحتنننننلد ا نننننْا

ُُ أعٓنننننسُ       دنننننُْز ّٓؿنننننكْ اعى ننننن

   

ًْ ُمْب نننُؼ   الفتٔننناٌ أىدنننٕ بعنننسٍهْ انننن

 مقنننننٔه  بنننننساَض ال ننننناوو  ّأنننننسُ     

   

 ٚ  مقنننٔه  بنننساُض غننناكيٍْا منننً األش

 أننناو  ع نننٙ لنننَط اينننناَو اعنننْزُ     

   

ٌَ يف ايباتَننننننا   ُّٓػننننننن ُ  ل حيدننننننا

 بػنننٌٔط كْأنننَ  ال دنننسٚ ّىؿنننٔسُ   

   

 ا ننْب  ليننا خننْف  الننطدزٚ ّكبننْزُ     ّما اٍتعَّ بناُب الػدنجً إٍلنا تقٍ نطاْ    

                                                 
 ٓطّٚ أىُ اغتسعٙ يف أخط أٓامُ اوػ  ال ق ٕ الصٖ أىؿسِ    (1)

ٌْ نًاْ  ٔالٕ عب ْٖ اٍلى  ٛب ؿعَٔااؿْع  غت ْٓيا  أ  قٔياّاْغ ٌَْعاو  مبا

ٍّٕ عسز األبٔاا الّ أىؿسٍا ، ات ، ميَا ّؾعط بسىْ مْتُ ّظّال م كُ اناا بعس مخػ٘ أٓاو 

 2/53اى ط الق ٘ يف: اي ٘ الػ،اٛ  . ال ق ٕ 

(2)        ٘ زاض ، م ن: األىفؼ ّمػطح التأىؼ يف م : أٍل األىنسلؼ ابنً خااناٌ تن: حمننس ع نٕ ؾنْابك

 198  ، و 1983، 1  ، عناض، مثغػ٘ الطغال٘
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لٔيتقل مً ت ْٓط ايال٘ اليفػٔ٘ الّ ٓؿعط بَا إىل ايالن٘ اوازٓن٘ النّ ٓعٔؿنَا     

يف ٍصا الػجً لٔ ْض أسِ الصٖ اْل السىٔا يف عٔئنُ إىل أنْز  جن  عينُ ض ٓن٘      

أٖ ؾٕٛ غ، غدط انماو شلا الػندط النصٖ اعنل أاتنُ غنامن٘ غنْزاٛ تعنته        

ليفػٕ وناّل أٌ ْٓاغنٕ ىفػنُ،    غجيُ، ّتعٓس مً ظ نتُ غْازا، ّيف ٍصا اويار ا

ٚ مبؿاضك٘ ايناو لُ يف البكاٛ، لٔجس يف ؾجْ ايناو مؿناضك٘ ّاساىٔن٘ منً    أتععد

ٌد ايناو ٓؿناضكُ األمل ىفػنُ ع نٙ اخنت ف ايالن٘ ّالػنب  بٔيَننا         ال ، لُ، ّكأ

ّيف ٍصا التؿاضط ٓب ؼ اوؿَس بعسِ السضامٕ النصٖ ٓؿنطط ال بٔعن٘ ّااننازاا معنُ      

ٍّنْ بَنصِ اويااناٗ ٓػتحضنط     لٔكٌْ ايناو ؾطٓا الؿناعط يف البكناٛ،    يف ايعٌ،

مياااٗ أبٕ اطاؽ اينساىٕ الصٖ كاٌ ٓعاىٕ الْاا  ىفػُ، ّٓعٔـ ايالن٘ شاتَنا يف   

 ا ٔستُ:  

  ٘  أاننُْل ّاننْس ىاا ننْت بقطبننٕ محامنن

     ٕ ً   نننال  أٓنننا ااضتنننا ٍنننْل تؿنننعطٓ

   

    ً٘  لقْس كْينُت أّىل ميناب بالنسدمَ  مق ن

   َّ  زمعنننٕ يف اينننْازثب غنننالَ ّلكننن

   

 ٌ٘ ٌ  ّتبكننٕ ب ٔقنن  أٓضننحا  مػننجْ

    ٕ  تعنننالٕ أاامْسننناب ا ننننْو  تعنننال

   

 منً الؿناعطًٓ   ا نل الْضن  ّتؿنابُ اينال اع نت كن ً      ّمما ال ضٓ  أنُ أٌ مت 

ٓعٔـ اوؿَس ىفػُ ع ٙ الطغه مً تباعس العماٌ ّتبسل اوكاٌ، اقس اطدبنت اوعاىناٗ   

انىػاىٔ٘ اوؿاعط، ّّاَّسا األااغٔؼ، اتقاضب البْح ّمتناظج األمل يف الػنجً   

ّاس ، ؿعط مبأغاٗ الؿاعطتالّ ال أاٗ أَا الصٖ أببحت اسضاىُ عيس ابً ؾَٔس 

  "او يْع مً ايسٓس بكاِٛ  ضاح ٓؿابطِ باب الػجً

ُّ ّإىدننننننا    ّلْػنننننُت بنننننصٖ أنننننٍس ٓنننننط

ًْ غدطب انماَو أُْز    ع ٙ الٍ حمب م

   

   ٙ  ّاْ نننُت ل نننسداَح اينننناَو ّانننْس بكننن

 ع ننٙ الق ننَط إلفننًا ّالننسدمُْع لننْزُ     

   

    ُُ ًْ  بُّنننن  أال أَُّٓننننا البنننناكٕ ع ننننٙ م نننن

ًٙ بنننننناة ٛب اطٓننننننُس    ك ىننننننا ُمعيدنننننن

   

   ٌُ ُ   ٍّننْل أىننت  زا ًْ ُمحنن   ىننأٚ بننن  منن

ُب ؾننسٓسُ      ٌ  ع ٔنن  عننً انلننإلب غنن  ا
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ـَ ااينننااَو ّاافننناً   ًْ ضٓننن  ا نننِفق  مننن

ُب معٓننسُ     ع ننٙ القننطبب اتدننٙ مننا ع ٔنن

   

ُب ااٍننننساً     ّمننننا ظال  ٓبكننننٔ  ّأبكٔنننن

ٌَ الضدنن َْع ّاننْزُ    ًْ زّ  ّل ؿدننَْو منن

   

َْىا  ٌُ مً بَْل ؾنج  إىل أٌ بكٙ ااسضا

ُِ اسٓننننسُ      ـ  بنننناب  ااىبننننا  ّأاَنننن

   

ّٓ تفت بعس شلا إىل مسٓ: الػ  اٌ الصٖ يف ٓسِ خ بُ مما ٍنْ أنُ حمناّال    

ال ضضاِ ّٓكػ  عفِْ ّع فُ مطكعا ع نٙ مسونُ بنأٍه خ ٔ نتو  بَننا      يأٌ ٓ

اليفؼ البؿطٓ٘، ٍّنا الكنطو ّالػنٔازٗ يف حماّلن٘ مينُ لٔ نْض منا ٓعاىٔنُ منً غنْٛ          

ال ايف ّاواٛ العصب، ّٓيعه اال٘ ّبل إلَٔا، ّاس أضحٙ ٓؿتاو لٔتيفؼ ا ْاٛ 

 ٓقْل :بفضاٛ ايطٓ٘، ّاس  قق لُ ما أضاز 

 أباع ننننْت أمنننن،  اوننننثميو  كتاٜنننن   

 ت  نننطدُف يف األمنننْاَل كٔنننإل  تطٓنننسُ    

   

 ا  ؿدنننننَؼ عْيَننننا باليدَنننناَض تننننأخدط  

 ّل بننننسَض عيَننننا بننننالٍ  َو بننننسّزُ   

   

   ٙ  أال إىدَننننا األٓنننناُو ت عننننُ  بننننالفت

 ّغننننعْزُ ذمننننْؽ  تَننننازٚ تنننناضًٗ     
   

  ًٚ ًُ شا اننْ  ّمننا كْيننُت شا أٓننٍس اننأشع

ُُ ّمعٔنننسُ      ً  النننسدٍَط ُمبنننٍس بنننطا  مننن

   

 إىل اوعت نننٕ عالْٔنننُت ٍندنننٕ بالبننناً  

َّ الكنننننننننطٓه  ٓعنننننننننْزُ    ُب إ  لكطدتبنننننننن

   

ُِ غننننبل العنننن    ُِ ُاننننُْز  ٍننننناو  أضا

ٌُ كٔنننإل  ٓػنننْزُ      ُُ اناػنننا  ّعٍ ن ننن

   

 ٙ ٛ  انننْس ب نننؼ  العدبننن َّ اونننا  اياىٔننناس إ

َّ عسٓنننسُ        ّأْىح نننْت ضظآنننا منننا  ننن

   

ُب  ٛب ّب قبننن  ظنْٝننُت إىل بنننايف ا نننْا

(1)اَْل لٕ ْٓمًا يف ضضناطس ّضُّز ؟   
 

   

 
 ادادلعتمد بن سبَّ ًادادد

ضعفت زّل٘ ابً عباز، اكثنطا األبنناع بسّلتنُ، األمنط النصٖ أزٚ إىل أٌ       

النصٖ كناٌ ٓػناىسِ ضنس أعساٜنُ، انأظال اكننُ،         ٓيق   ع ُٔ ْٓغإل بنً تاؾنفو  

                                                 
، لن  ّ تن:: حمنٕ النسًٓ زٓن      ، ( ٍنن 425زْٓاٌ ابً ُؾَٔس أبنْ عنامط أمحنس بنً عبنس او نا )       (1)

 63  ، و 1997، 1 ، اوكتب٘ الع طٓ٘ ب،ّا
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ّااتازِ ّمً معُ أغ،ًا، لٔقضٕ أاتُ يف أغناا ّضاٛ منطاكـ ميفٔنًا غطٓبنًا ٓقنْل     

 :  (1)يف ضأٜتُ 

 غطٓنننن   بننننأضَع اوػننننطبو أغنننن،ُ  

 غنننننٔبكٕ ع ٔنننننُ ميننننن   ّغنننننطٓطُ     

   

ُُ البنننُٔأ ال َّنننْاضُو ّالقينننا    ّتيسُبننن

 ّٓيَننننننلد زمنننننن   بٔننننننيًَ غعٓننننننطُ    

   

ٚ  غننٔبك ُب ّالعداٍننط اليدننس  ُٔ يف ظأٍنن

ُُ ّالعنننننطُف  نننننهَّ ىكننننن،ُ       ّب بننننن

   

عنً غن  اىُ    س عبن ، ّانس أبْ ٓتبسٚ اناػاؽ اةاىق النصٖ ٓػنٔ ط ع نٙ او نا     

 :الصٖ اع ُ ٓػتؿعط الػطب٘ غطبتو ّظال دمه جمسِ

شاتٔ٘ تيعكؼ مً خ ل معاىاتُ اليفػٔ٘، ّما ٓعتنل يف زاخ ُ منً  أّالٍنا:  

 او ا.إاػاؽ بفقس 

ُ      اىٔتَنا:   ّتبنسَّلت  ، مْضْعٔ٘ تتنثل جبػطاأن٘ اوكناٌ النصٖ تػٔدنطا م حمن

 معاوُ .

مبنا  ن نُ منً ؾنحي٘ اىفعالٔن٘ خاىقن٘        "غطٓن  "مط ٔتنُ ب ف ن٘   الؿناعط   ٓػتَلُّ 

لتفٔننس شلننا  ، ختفننٕ خ فَننا اػننطٗ ىفننؼ متأونن٘، ّاننس انناٛا ب ننٔػ٘ التننيك،        

ٌ، ّ ػنط ع نٙ اقنسِ زّلن٘ م كنُ،      اناػاؽ الصٖ ٓعٔؿُ الؿاعط مبا أُ مً اع

ماضتُ، ّاس أبب: أغ،ًا ميفًٔا ال اْل ّال اْٗ، ّاس أانطز ّأنسًا   إّغٔاب تؼ 

غطٓبًا ال دس منً ٓؿناضكُ ت نا اوؿناعط غنْٚ اانناز، ّمنا شاط اانناز ال نامت          

غننْٚ ضمننْظ غنن  تُ ّاكنننُ الننصٖ اىتَننٙ، ٍّننْ الؿنناعط اوطٍننإل اناػنناؽ،     

القاٜس الصٖ تفتقسِ غاااا اوعاضط ّمٔازًٓ القتنال،  ّاألزٓ  الف ٔ:، ّاياكه 

ٍّٕ تعكؼ ايال٘ اليفػٔ٘ اويَاضٗ النّ  ناّل االتكناٛ ع نٙ اواضنٕ ل قفنع ع نٙ        

                                                 
، زْٓاٌ اوعتنس بً عباز م ا إؾبٔ ٔ٘ أبْ القاغه حمنس بً عباز بً حمننس بنً إمساعٔنل بنً عبناز       (1)

٘ ، مس عبس اجملٔس ّز. أمحس بسّٖت:: ز. اا، ( ٍن488ا: )  2 ، القناٍطٗ ، زاض الكت  او نطٓ

 99نن  98  ، و 1997/
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 (1)و (  680/ننن  60ٍ)ا  الْاا ، ّتنصكطىا ٍنصِ االلتفاتن٘ بط ناٛ مالنا بنً الطٓن        

الػنٔإل  ) مً ٓبكٕ ع ُٔ، ا  دس غْٚ أزّاا القاٜس النّ ٍنٕ:   حضط لصٖ ٓػتا

   (2)ٓقْل:( ّالطم: ّالفطؽ 

َّ ا نه أانسْ     ًْ ٓبكنٕ ع ن  تصكْطُا م 

 غْٚ الػَّٔإل ّالطدم: الطدزٓ د باكٔنا   

   

ُُ إىل    ّأؾننننقط  خيسٓننننس دننننطُّ عياى نننن

ٛب مل ٓننننْْط لننننُ اوننننُْا غنننناأا     اوننننا

   

ّال ٓفتأ ؾاعطىا اوعتنس ٓػتصكط أٓامُ اةْالٕ النّ آلنت إىل شكنطٚ متنط ع نٙ      

 خمٔ تُ ،ّكأىَا أضػاث أا و عابطٗ ٓقْل :ؾطٓط 

  ُِ  إشا أل  يف أغناا  اْس مناا  انُْز

 اننننا ٓطلنننٙ ل جنننْز بعنننس ىؿنننْضُ      

   

ُب    ً  ّاو ننا  مػننتأىؼ  بنن  مضننٙ ظمنن

ُُ الٔنننْو  ٍّنننْ ىفنننْضُ       ّأبنننب:  عيننن

   

ً  النننسٍََّط او ضنننِ َل ااغنننس  ُٖ مننن  بنننطأ

 !؟ متٙ بن حْت ل  دنايو  زٍنْضُ     
   

لٔ تفت بعنس شلنا يف ى نطٗ اعتباضٓن٘ لٔثكنس أٌ ائناٗ ال تػن، اػن  مؿنٔٝ٘           

انىػنناٌ بننْت،ٗ ّااننسٗ، ّأٌ التجنناضب انىػنناىٔ٘ اب ننُ تؿنن، إىل تبننسل األاننْال، 

 : أعت  مبا اسث م  غ،ِ ممً غبقِْ مً م ْط ّظّال زّل

 أشلَّ بنننن  منننناٛ الػدننننناٛ ظمنننناُىَهْ  

 ّشلد بننننن  مننننناٛ الػدنننننناٛ كنننننث،ُ    

   

 انننننا ما ٍننننا إٍلننننا بكنننناٛ  ع ننننَٔهُ   

ُُ  نننْضُ     ٓفنننُٔأ ع نننٙ األكبنننازب ميننن

   

 ه ٓ تفت أبعنس إىل ماضنُٔ يف حماّلن٘ ل نَطّب منً ضنٔق الْاان  ّغنط ٍنصا           

احملنٔط احملنعٌ، ل،غننه يف خمٔ تنُ بننْضٗ شلنا اواضننٕ البعٔنس الننّ وناّل أٌ ٓعٔننس       

٘ خبٔنْ  ايػنطٗ،   ت ْٓيَا يف شاكطتُ مً اسٓنس ع نُ دنس يف ت نا ال نْضٗ اوطغنْم      

                                                 
اين٘  ، معجنه منا اغنتعجه   ، ( ٍنن 487البكطٖ أبْ عبٔنس عبنس اا بنً عبنس الععٓنع بنً حمننس )ا         (1)

 . 419/ 1و الػنط  1945، القاٍطٗ،  ا م  فٙ الػقا، التألٔإل

ٕ   ، زْٓاٌ مالا بً الطٓ   (2) مػنتل منً جم ن٘ معَنس اود ْبناا      ، ت:: ز. ىنْضٖ محنْزٖ القٔػن

 .  91نن 90  ، 1ج ، 15العطبٔ٘ مُ 
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ّألْاٌ األغٙ ما ٓيفؼ بُ عً ضٔق االتُ الّ بسأا تتقاضب أَنا ابنال اونْا،    

 ّتضٔق زاٜطٗ حمٔ َا، لتؿ، إىل ااْاب اليَآ٘ الّ أببحت اال٘ ّااع٘، ّانس اً 

 :  حمققًا ٓقْل

     ً٘  أننا لٔننت  ؾننعطٖ ٍننْل أبننٔ َّ لٔ نن

ٌ٘ ّغننسُٓط ؟!    أمننامٕ ّخ فننٕ ضّضنن

   

٘ب  ٘ب الُعنننن   مبيبتنننن ٌَ مْضّ نننن  العدٓتننننْ

ُّ بٔننننننْضُ    ٌ  أّ تننننننط  ُتػيدننننننٕ أننننننا

   

 بعاٍَطٍا الػدامٕ اٍلصٚ اناز ُِ  ائنا  

 تؿننننننُ، الثُّطٓننننننا ذمْىننننننا ّىؿنننننن،ُ    

   

ِب     ّٓ ح  يننا العَّاٍننٕ ّغننعُس غننعْزب

 غٔنننْضًٓ ّال دننن ُّ او حننن ُّ غٔنننْضُ   

   

     ّ كاىنت   أ  ق غَه أمئاتُ مً اْؽ ضغباتُ ع نُ ٓقني  ي ناا الفنطح الن

أٓاو اكنُ، ّاس تساقت اؤاِ أمامُ، ّامت ا أضكاٌ ا نطِ باةضنطٗ، ّالْانِْ    

ايػاٌ، ّأبْاا الب بل تععف مسفْىٔ٘ ال بٔع٘ يف ٍصا ااْ الػااط، لٔتػناٛل  

   تػا ل العاضف اوثمً بأٌ كل ؾٕٛ مقسض ّبقضاٛ اا ّمؿٔٝتُ:

   ُُ ُِ عػننننن،ًا أْو ٓػننننن،ًا ميال ننننن  تنننننطا

ُُ ٓػنننُ،؟ ! أال كنننلُّ منننا    ٛ  انلننن  ؾنننا

   

 الراض  بن ادلعتمد ــ  ًادابع 

الػنكو يف   واّل يف ا نٔستُ اغنتع اف ّالنسِ النصٖ ٓؿنبُ غضنبُ ع ٔنُ  نعِّ        

ْداػسِ الّ ع  عيَا بن: )اعد او سٚ( ٍّٕ بْضٗ اػٔ٘ ىفػٔ٘ ُت ض منسٚ ضنٔق    

ْد ْدٌ     ُُمضجع  لت إىل احٔه تقأُّالؿاعط بائاٗ الّ   جبنطٍا ىَناضًا، ّضمنازًا ُٓ ن

لُ السىٔا زاكي٘ لًٔ ، ّتثضدو عٔؿنُ بعنسما بنال بنُ النعمً، ّاغنتنطد غضن  ّالنسِ         

 : (1)ع ُٔ، اعبدط عً شلا بقْلُ 

  ٖ  مالٕ اطْمُت ضضاطس لٕ ٍّنْ اٍلنص

ٌُ أىكننسا    ًْ ظمننا  اننْس كْيننُت أضٍننُ  منن

   

 إىدنننٕ ّاٍقننناس ّاانننس  بنننو ايؿنننا     

ٚ  مً أاَل غد باس مثنل       انع  باو نس
   

                                                 
 73/ 2اي ٘ الػ،اٛ   (1)
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ٓبو الؿاعط الطاضٕ يف أبٔاتُ أٌ ال ؾٕٛ كناٌ  ٔفنُ يف ٍنصِ ائناٗ اكثنط منً        

غض  ّالسِ ع ُٔ، أحناّل التقنطب مينُ بتْضنٔ: مكاىتنُ عينسِ، ّانس أبنبحت         

مكاى٘ ال ٓسىْ ميَا مْض  لػ،ِ، ّاس أببحت مكاى٘ ا ٔ ٘، أػنبؼ ع َٔنا ٍالن٘    

إل بَنا انميناٌ، ّيف شلنا النٔنو إواان٘      مً الع ن٘ ت ل اس التقسٓؼ، أػنتح  

ا ي٘ مً االبً األم، الصٖ ٓعطف كٔإل ٓتقنطب منً او نا ّٓكػن  ضضناِ، ٍّنْ       

الصٖ ُضبدٕ يف كيإل او ا، ّٓتقً لػ٘ خ اب او ْط ّأبنْل التحناّض من  اوقناو،     

أقننسو اي فنناٌ بننالٔنو تع ٔنننًا ل ن ننا الْالننس، لٔػننت ٔ  مننً خنن ل شلننا ت ننٔو  

ٔدفإل مً غند ُ ع ٔنُ، ّٓنبو يف اآلٌ ىفػنُ اآلالو اليفػنٔ٘ النّ       مْاإل األب ل

ٓعاىَٔا االبً ىتٔج٘ غض  م كُ ع ُٔ، ّاس  ْلت إىل غكاكو  نع ّال تق ن  يف   

كيآ٘ عً اغتنطاض األمل ّتْابل اػْتُ اوػتنطٗ ما بقٕ األب غاضنبًا ع ٔنُ، ّيف   

عنصاب النصٖ ٓعٔؿنُ    ( الّ ااٛا م سضًا ما ؤل ع نٙ عننق شلنا ال   زالل٘: )اعد

الؿاعط ّاغتنطاضِ ّ باتُ ّمتكيُ مً ىفػنُ، ٍّنْ يف ٍنصا اوْانإل دنس ىفػنُ ع نٙ        

مفْو بطٓق، اإما أٌ ٓيال عفْ ّالسِ، اْتس إلُٔ ائناٗ بطضنا ّالنسِ ع ٔنُ، ّإال     

اإٌ اوْا ٍْ او ، الصٖ ٓؿعطِ بايعٌ الصٖ أاقسِ ت ا ائناٗ النّ ٓتنينٙ ألىنُ     

ٗ او ا الّ ت ٔق بُ، ٍّْ األم، ابً او ا ت ا اويعلن٘ النّ   ٓػتحق أٌ ٓعٔـ أا

ىا ا  كه القاىٌْ األبْٖ ابل القاىٌْ الػ  ْٖ، ٍّٕ اوكاى٘ النّ وػنس ع َٔنا    

 ممً غْاِ، أبو شلا بقْلُ:

ٌ  لننٕ شىنن   اعفننْطس ّاغنن      ٌْ كننا  إ

   ٚ ٌ  الننطدز ًْ بػننأ  اقننْس بننا ٌْ ٓكن ّْ إ  أ

   

ًْ اٍقنٕ    ٌ  من ٚ اْس كا  لعننُطط  أٌ أض

ٛب او ننننْطب ُمحػَّننننسا    مننننً بننننَو أبيننننا

   
ّبصلا اغت اع الؿناعط الطاضنٕ أٌ ٓكػن  ضضنا او نا الْالنس بفضنل شكناٛ         

ّمعطان٘ بأغن ْب خماببن٘ او نْط، ّزضآن٘ ىفػنٔ٘ بكٔفٔن٘ التقنطب منً او نا األمننط           

 الصٖ ميحُ إمكاىٔ٘ أخص اْاظ غفط ل ْلْج إىل ا   الْالس، ّٓينال ضضناِ ّعفنِْ   

 ّو ٙ مبكاى٘ وػس ع َٔا.
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 ادلعتصم بن صمادح:  ًامناث

  ٍْ أبْ ؤٙ اوعت نه حمننس بنً معنً بنً حمننس بنً بننازح التجنٔيب، لٍقن          

:اوعت ه باا ّالْا ق بفضل اا ع ٙ نن   ىفػُ بالسّل٘، ّمً  ه لٍق مععدنن ىفػُ ب

       ٙ أخنِْ األكن     غطاض ألقاب اة فاٛ العباغنٔو، ّانس أأ نت إلٔنُ اة ان٘ النّ أبن

تْلَٔا ّ نل تبعاتَا، اتنت البٔع٘ لُ ّكاٌ أبِْ اس أاكه أمطٍا لُ ،اكنه اوطٓن٘   

ٍجطٓ٘ ّكناٌ عننُ ّبنًٔا ع ٔنُ يسا ن٘ غنيُ، ا ننا ب نؼ الثامين٘           433بعس أبُٔ غي٘ 

عؿننطٗ اغننتقل بننايكه يف اوطٓنن٘ ّ جبآنن٘ األىننسلؼ ّمننا اْ نننا اتننٙ بننل، ّاننس     

غنني٘، ّيف غنن،تُ أٌ الطاننل مل ٓكننً ضاننل  )أضبعننو(  40اغننتنطا مننسٗ اكنننُ  

غٔاغ٘ أّ اطب اقس شكط عينُ أىنُ ابنً بػناو: )مل ٓكنً ابنً بننازح منً احْلن٘          

م ْط الفتي٘ أخ س إىل الػع٘ ّاكتفٙ بالضٔق مً الػع٘، ّاات ط ع ٙ ا ط ٓبئنُ،  

 ّع ق ٓقتئُ، ّمٔساٌ مً ال صٗ ٓػتْلٕ ع ُٔ ّٓ ظ أُ (، ّيف بٔتُ الٔتٔه ٓقْل:

ُب تطٍاننننننننننْق  بننننننننننسمعباس ال تفيبنننننننننن

  (1) انننننبو  ٓنننننسٓا بكننننناٛ  بْٓنننننلُ   
   
ٍّْ بَصا البٔت الٔتٔه ْٓاُ األمط إىل ىفػنُ م البنًا إٓاٍنا بنالطاق ّاغنتنَال       

البكاٛ النصٖ ٓنطٚ أىنُ يف ااان٘ إل اغنتبقاُٜ، ٍّنْ ْٓاانُ م ن،ِ احملتنْو بناوْا           

بٔنت النصٖ بقنٕ    الصٖ كاٌ إلُٔ أغنطع منً خمٔ تنُ النّ مل تػنعفُ بنأكثط منً ٍنصا ال        

إال بَنصا   عينُ شكنط    أ  بط انا ، عامًا( 40)ؾاٍسًا ع ٙ مػ،ٗ ااكه زامت لُ الػ  ٘ 

 البٔت، ااىتَٙ اكنُ، ّبقٕ بٔت ؾعطِ. 

 ادلل  وودف الثالث  ًاتادع

اٜ  يف الػ  ٘ الّ اغتْىل ع َٔا أخِْ الضَّ ُُ ، ّاِقػت  م كُ او بكٙ  ّاس 

األبػط مً خ ل ا ٔسٗ ااتفٙ أَا الينط اوتنْاضث يف م نال  الق ناٜس التق ٔسٓن٘     

 خماببننٌا خ ٔ ٔننُ االاْاضننو مػتحضننطًا بننْضٗ اوننْا اليفػننٕ لسٓننُ مننً خنن ل        

مقاضىنن٘ بننو مننا كاىننت ع ٔننُ االننُ ك ننْضٗ كنناٌ ميكننً أٌ تكننٌْ لننُ لننْ أىننُ اغننت ه  

                                                 
تن::  ، ( ٍنن 542الصخ،ٗ يف حماغً أٍل ااعٓنطٗ: أبنْ ايػنً ع نٕ بنً بػناو الؿنيْٓ  ا: )         (1)

 .  458/ 1، و 1998، 1 ، ب،ّا، زاض الكت  الع نٔ٘، غامل م  فٙ البسضٖ
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مينُ   ل٘ آلت إلُٔ اقٔق٘ ما اطٚ معنُ بعنسما تنْىل أخنِْ الػن  ٘ بنسالً      ايكه، ّاا

أ إل شلا اوْاإل يف ا ٔستُ النّ ٓيػنجَا ع نٙ غنطاض منا تْاضن  ع ٔنُ النيَُ         

 (1)الؿعطٖ مً خ اب ل سٓق ااْاضٕ ٓقْل يف اغتَ  ا: 

ـ  الننطدزٚ اننسُّ مطٍفننٕ َّ مل  نن  خ ٔ نن

ُب    أننننا عجبننننًا ّاوننننُْا يف بننننفحاتب

   

 ُٓقٔنننُل النننسٍَُّط ل ننننْاب عثنننطًٗ ّكٔنننإل 

ُب     ًُ ُىقٔنننُل النننسٍَّط  عنننً عثطاتبننن  ّذمننن

   

   ُُ ٗ   بات نننن ًْ  ؿننننٙ الكنننننا ٕ  م نننن  ّإىدنننن

ُب    ًُ ال دنننَ  يف ّ باتبننن  ّانننس ٍنننسَّ ضكننن

   

    ُُ ًْ  ؿننننٙ او ننننْط  ىعالسنننن ٕ  م نننن  ّإىدنننن

ًْ ععماتبُ   ـ  بطف السدٍَط م  ّمل  

   

دمس يف ٍصا االغتَ ل ىفؼ الؿاعط األبٔدن٘ النّ تٍْان  عنً ال ح ن٘ اياضنطٗ       

ّاوْاإل اوأظّو لتػتعٔس ماضٕ اجملس ّالع ن٘ الّ تؿكل لنُ ميعن٘ منً الػنقْ ،     

ّا يًا مئعًا ٓ ْش بُ ّٓػتيس إلُٔ، االؿاعط ٓ جأ إىل الفدط مبا كاٌ ع ُٔ يف النعمً  

ُ يف الننعمً اياضننط، ّ ٓػننت طز يف ٍننصا اواضننٕ، لٔتجنناّظ االىكػنناض الننصٖ ٓعٔؿنن 

الفدط الصٖ دس لصٗ يف اغتحضاضِ، إش النيفؼ البؿنطٓ٘ جمبْلن٘ ع نٙ ان  الثيناٛ،       

ْدزا مساع ك   :و اوسٓ:، ّتسبُٔ الك و اانٔلاكٔإل باليفؼ اياكن٘ الّ تع

     ٚ  ّإىدٕ وسنًْ تَنْٚ اة ٜنُق أٌ تنط

  
ًٛ لصاتبنننُ ب     ّانننس ُاع نننْت ب نننطدًا انننسا

   

ٗ  ىْالسنننُ ُ    ٕ  منننً تطانننْ العفنننا  ّإىدننن

  
ُب  ّختؿننٙ أغننْز ايننطب اننس َّ ؾننباتب

   

ُب      ّمً تطٍنُ  األب ناًل غن ْٗس بأغبن

  
ُب  ُُ اٍل ٔننننُث يف ألاتبنننن  ّٓطتنننناُع مينننن

   

ّى انم أٌ الؿنناعط ٓػننتػطو يف ٍنصِ الصاتٔنن٘ ٍّننْ يف معنطع الفدننط بننالقْٗ    

أكٔنس ت نا القنْٗ النّ     ّم اضع٘ األعساٛ ٍّْ ما ٓعكؼ اليععن٘ اليفػنٔ٘ لسٓنُ يف ت   

ٓؿعط أىنُ انس اقنسٍا، ّلكينُ ال ٓطٓنس أٌ ٓ نسو الْاان  اياضنط، لٔعنٔـ اواضنٕ           

                                                 
ٌ   ، ( ٍننن 819زْٓاٌ م ا غطىاب٘ ْٓغإل بنً ْٓغنإل الثالنث ا: )     (1) مكتبن٘  ، تن:: عبنس اا كينْ

 . 17نن  16  ، و 1965/  2 ، القاٍطٗ، األدم ْ او طٓ٘
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باةٔال الصٖ دع ُ يف إباض ت ا ال نْضٗ منً الع نن٘ ّاجملنس ّالػن  ٘ النّ تنأبٙ        

ىْاظعنُ اليفػننٔ٘ أٌ تتينناظل عيَنا ّلننْ بال ؾننعْض، غن، أٌ الطغبنن٘ ؾننٕٛ ّايقٔقنن٘    

ا اودٔ ن٘ عنً الْاان  ان  بنسد أٌ بندطٗ الْاان  غنتح ه         ؾٕٛ  آخطُ ، انَنا تياٛ

شلا الؿ ط يف اةٔال، ّ ج  ظآّ٘ الط ٓن٘ اونتنسٗ إىل النعمً اواضنٕ، لتكنٌْ      

ايقٔق٘ الّ ال بسَّ مً التػ ٔه بَا، ّتأكٔس أٌ اوْا ٍْ او ، ّاوآل الصٖ ال مفطَّ 

لٔحػننً العاابنن٘ ّاةتنناو ّال دمنناٗ ميننُ، أدننته ا ننٔستُ بالتْاننُ إىل اا غننبحاىُ  

 ٓقْل:  

 ّلكنننيَّ  مل ألنننق  ل ننننْاب مَطبننناً  

 ٓنطزُّ اٍلننصٖ اننس خٔنإل  مننً غنن ْاتبُ ب    

   

 عػننٙ اا بال َّننَ  اانٔننل ب ٓعُٔييننا  

ُب       ّمييُحينننا الطدضنننْاٌ بعنننأ  ٍباتبننن

   

 ساذرًا: ادلظفَّر بن سبد العزوز  

   (1)بقْلُ :ا ٔستُ  ٓػتَلُّ

َّ النننننسداٜطااب   تنننننسُّضع ْننننننُت بنننننأ
 ّانننْس ك ػبنننفْت ميدنننا ٍيننناط بنننسّضُ      

   

 ّىننازٚ ُميننازٖ الننبَو أيننا تطاد ننْا   

 ا ننننناض  انننننثاز  ل فنننننطاَو بنننننبْضُ     

   

   ُُ  ُّىثدننط  غنن ٌا بننال  يف او  نناب ى ُننن

ٌَ ىننننث،ُ       كننننصا كننننلُّ ى ننننُه بالعدمننننا

   

 خطْاينا مننً  الننسُّىٔا ّكاىننْت بأغننَطٍا 

ُب ّىؿنننن،ُ        ت ننننُٔذ وننننا ىننننْمٕ بنننن

   

 مننا زاو  يف الػَّننعسب دمُنينناىَْضننيا بَننا 

 ا نَّننا ٍنننْٚ انناض ْا ّلنننٔؼ جمننن،ُ    

   

، ّأتبعُ بأغن ْب  )ع نت (الٔقو: بفعل  ا ٔستُ باألغ ْب اة ٖٓػتَلُّ 

اةن  ال  نيب اوثكننس منطتو، ّيف ال ننٔػتو االمسٔن٘: )أٌ الننساٜطاا تنسّض( الننّ      

أانازا الثبنناا، ّال ننٔػ٘ الفع ٔنن٘: )اننس كػنفت بننسّض( الننّ عنن ا عننً ايطكنن٘   

                                                 
، القناٍطٗ ، زاض الكتن  ، تن:: ز. ؾنْإ ضنٔإل   ، اوػطب يف ا ٙ اوػطب: ابً غعٔس األىسلػٕ  (1)

 .  2/302، و 1995/ 2ج، و 1/1993، ج4 
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ّاغتنطاض ٍصا الٔقو اونتس إىل اوػتقبل، ٍّْ بصلا إمنا أضاز تأكٔس االن٘ اغنت ب   

الطأل ّالفقس، ٍّْ ما تضنيُ ايقل ع ٙ ال عٔس اليفػٕ متثل لُ او ا ميُ الّ 

 الساللٕ ل لفاظ الّ ع ا عً الفقس مً مثل: 

 خطايا، ٍْٚ، ااضا (ىثط، ) البو، تطا ْا، باض، الفطاو، ببْض، 

احملتننْو ونناّل االىعتنناو مننً ٍننصا الْاانن  اليفػننٕ   قننسض ّأمنناو ٍننصا الننٔقو ّال

أيننا كاىنت النسىٔا بنْع بياىنُ، ٍّنْ ٓقنْز         اةاىق، أحاّل اغنْااع أٓناو العنعد   

اوعنناضط، ّٓيت ننط ع ننٙ أاننْٚ الفطغنناٌ، ّاننس ابنن بػت األعنن و ب ننٌْ زمنناٛ        

 األعساٛ:  

 ّاب ٓننننْو  اننننْس ىَْضننننُت ب ننننسَضِ ب  

ٗب بننقُْض   ٕ  مننً بننٔسب الكنننا  ّاننْل

   

 ّأبنننسضاب الطدآننناُا محنننطًا كأىََّنننا 

َّ عننننب،ُ       بننننسُّض اػنننناٌٍ م ػننننَ

   

ٍّْ ٓسضط أٌ ٍصا اواضنٕ غن، مػنْا ، ّأٌ ظماىنُ انس اىتَنٙ، أعنْز إىل        

ّااعُ مػتع ًا بق   مً غبقِْ مً م ْط ظالت زّ ه اب ُ، ّبصلا إمنا وناّل  

أٌ  فإل عً ىفػُ ّبأٗ شلا او اب اا ل، االتععٖ مب اٜ  الػ، خ، ّغنٔ ٘  

 يف التدفٔإل مً اوعاىاٗ الصاتٔ٘  

 ٓقْل:  

ًٚ   أٓننا ُمَننسٓاً   ٘ب عننً ىننْ ْ  التدحٔدنن  ذمنن

ٌ  خننننننننبُ،   َّ العَّمننننننننا  تػنننننننناٜ    إ

   

   ُُ ُُ عنننً اواضنننو  اب نننٕ اإىَّننن  اػنننْ 

 ع نننٙ كنننلد اننناُل ال ٓنننعاُل دنننْضُ      

   

ّيف ظل ٍصِ ايقٔق٘ ال ميت ا غ، السم  ّغٔ ٘ يف التعنب، عنً التفجن  ع نٙ     

م ،ِ، ّاس اب بػت ببٔعتُ الساخ ٔ٘ بالػْاز، ّتْؾٙ ا بُ بيبضناا األغنٙ ّ   

اػننطاا األمل اتننٙ أبننب: مننً ٓب ننط االتننُ غٔؿنناضكُ البكنناٛ، ّٓيننسب م كننُ      

من ٚ  ظنل أناٗ   الضاٜ  ّالعمً اواضٕ الصٖ كاٌ أُ باا  األمنط اوػننْع يف   

بالػعازٗ ّالْف يف بْضٗ ٓثكس أَا أٌ م ،ِ إمنا ٍْ م ن، غن،ِ ممنً غنبق منً      

م ْط أببحت زّ ه أب اًل، ّباضا غ،ٍه شكطٓاا ماضٔ٘ أضندً اغتَ ل 
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مط ٔ٘ اوعتضس باا اب ُ، لٔجعل ميَا ختناو مط ٔتنُ، ّكأمننا أضاز القنْل منً خن ل       

ٌدشلا   ط عً شلا اْلُ:  عبُِّٓ ،س اىتَٔيا إلُٔما بسأ م  مً غبقْىا ا إ

 ا ننْ أب ننط ْا عٔينناطس ٍندننٕ االكنناً    

 ّؾننَُ  الننسدٓاإ يف الػدننناٛ تنني،ُ    

   

    ُُ  ّمنننً أزمعنننٕ ظٍنننط  تينننا ط  غ نننُي

 بيكبنننناٛ ٓعأَننننا اننننْٚ ّظانننن،ُ     

   

  ٙ  ألىؿْسا  مً بْل التَّفجدنَ  ّاألغن

 ّاننس ا ننطْا عيدننٕ ُميننٙ ّا ننْضُ     

   

 اوػننننطبو  أغنننن،ُ )غطٓنننن   بننننأضَع  

ُب ميننننن   ّغنننننطُٓط(     غنننننٔبكٕ ع ٔننننن

   

 اخلامتة: 

النصٖ كناٌ   إىيا مً خ ل اغتقطاٛ أغ   ما أنل منً ؾنعط يف مْااَن٘ اونْا      

الْغٔ ٘ الّ مِكيْت بعأ الؿعطاٛ مً إىقاش أىفػَه مً منْا حمِقنق يف اناالا،    

مً ىتناُٜ لنٔؼ    ّأخطٚ مل والفَه ايم يف شلا ميكييا القْل: إٌ ما تْب يا إلُٔ

ل األغ نن  ، ّإىدنننا ٍننٕ تؿننكٍ كَننصِ ا عٔننًا ؾننامً  لكننل مننا أننل يف مثننل مْااننإل  

األعننه، ٍّننْ مننا ُٓقنناؽ ع ٔننُ، إش لكننل ااعننسٗ ؾننْاش، ّالؿنناشد ال ُٓقنناؽ ع ٔننُ،   

 ّإلال ٍصِ اليتاُٜ يف األمْض التالٔ٘:

 أواًل: يف ربوعة الشعر ووزوفته : 

ؿعطاٛ اوؿطو العطبنٕ خابَّن٘ العَنسًٓ    ظَط تأ َّط الؿعطاٛ األىسلػٔو ب - 1 

ٕد، ّلعلَّ متا ل اوْااإل ّال طّف الػنب  النطٜٔؼ يف شلنا التنأ دط      ٖد ّالعباغ األمْ

 .  ع ٙ الطغه مً تباعس اوػاااا ّاألظمي٘ ّتبسل األؾدا  ّاألمكي٘

اتدػننه ؾننعط الؿننعطاٛ يف ٍننصِ الق نناٜس بالعفْٓنن٘ ّال ننسو، ٍّننْ مننا      - 2

ٕ الصٖ ٓع  الؿاعط عيُ، شلنا أٌ ببٔعن٘ ايالن٘ اليفػنٔ٘     ٓيػجه ّاوْاإل االىفعال

 .  الّ ٓعٔؿَا الؿاعط ٍٕ الّ أم ت ع ُٔ البْح الؿعطٖ
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خ ت الق اٜس مً اليعع٘ الب غٔن٘ كننا خ نت منً العخناضف ال ف ٔن٘        - 3

َّ ّظٔف٘ الؿعط اامت مبَن٘ ّاحملػياا البسٓعٔ٘،  البْح يف التعنب،، ال التفنيً يف   أل

 .يف ضطّب البسٓ  ّالت ْٓط ٘ اعالإظَاض 

 ثانوًا: يف النظرة الفلسفوة للحواة اليت متثلت بـ: 

غٔ طٗ اليعع٘ التأم ٔ٘ لسٚ الؿنعطاٛ يف لٔن  الق ناٜس، ّانس اناٛا       - 1

 .  يف اْال  تطتسٖ ا باب ايكن٘ ّاوي ق ّايقاٜق الكْىٔ٘ او  ق٘

سض، ّأٌ انىػناٌ ال  أظَطا ت ا الق اٜس إمياٌ الؿعطاٛ بالقضاٛ ّالق - 2

ٍّنه بنصلا ٓػنتقٌْ منً تعنالٔه القنطآٌ       ٓػت ٔ  أٌ ٓػَّٔط ما ك تب   لُ أّ ا سِّض ع ُٔ، 

 . الكطٓه ت ا البسَٓ٘ اوػ ه بَا

تأكٔننس الؿننعطاٛ اتنٔنن٘ اوننْا الننّ تبننسا يف لٔنن  ا نناٜسٍه أىَننا       - 3

طٗ ع ٙ كل ايقٔق٘ الْأسٗ الّ ال ميكً لاٍ َا أّ التػاال عيَا، ٍّٕ كأؽ زاٜ

  .كاًٜ إ

 يف احلالة النفسوة اليت تبدت من خالل مظاهر: ثالثًا: 

عكػنت الق نناٜس االنن٘ ااننعع ّاةننْف ّضننعإل القننْٗ البؿننطٓ٘ الننّ   - 1

ت َنط يف مْااَنن٘ اونْا مَنننا كاىنت بننف٘ ت نا الننيفؼ، ّمَننا ب ػننت ع نتَننا      

 . ّؾسٗ ا ّتَا

التؿننبُّث بائنناٗ ٍّننٕ تعكننؼ ببٔعنن٘ انىػنناٌ يف ىعّعننُ الف ننطٖ إىل    - 2

ائنناٗ، ّحماّلتننُ االغننتٝثاض بننالعمً أبننْل مننسٗ ممكينن٘، شلننا أٌ الننيفؼ البؿننطٓ٘    

مف ْضٗ ع ٙ ا  ائاٗ ّالتنت  مب صاتَا، اكٔإل ب بق٘ ايكاو الصًٓ متتدعنْا بكنل   

 م صداتَا، ّألْاٌ الػعازٗ ّاوتع٘ أَا. 

عأ الؿعطاٛ إىل اغتحضاض اوطأٗ وا متث ُ منً ضمعٓن٘ ل حٔناٗ منً     اْٛ ب - 3

ّمبا تعكػُ منً متنيٍفؼ ل ىعتناو منً الْاان  القبنٔ: اونثمل إىل عنامل اونطأٗ           اَ٘،

باليػنب٘ ل طانل، أكنٌْ    اانٔل اوفطح مً اَ٘ أخطٚ، كنا ميثل ّاْزٍا ائناٗ  
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أاٗ اونطأٗ النّ غالبنًا     اغتحضاضٍا حماّل٘ مً الؿاعط يف اغتنطاض أاتُ مً خ ل

 ما تكٌْ العّا٘ الّ ٓطٚ الؿاعط يف أاتَا اغتنطاضٓ٘ أاٗ الؿداعط مً بعس مْتُ.  

 يف الوزن واإلوقاع: : ًارابع

البحننط ال ْٓننل، ٍّننْ مننً   امٔننل الؿننعطاٛ إىل اغننتدساو الؿننعطاٛ مْغننٔق بننسا 

الؿدنناعط يف االنن٘ " إٌ البحننْض الثيأٜنن٘ التفعٔ نن٘، ّٓتػننه ب ننْل الننيفؼ شلننا أٌ:   

الٔأؽ ّااعع ٓتد، عازٗ ّظىًا بنًْٓ  كنث، اوقناب  ٓ ن ُّ أنُ اػنً أؾنجاىُ منا         

، ّ صا األمط ما ٓن ضِ ىفػنًٔا ونا ٓتنتن  بنُ إٓقناع البحنط        (1)ٓيٍفؼ عيُ اعىُ ّاععُ

مننً  قٔننق لعن ٔنن٘ التننْاظٌ اليفػننٕ اوننطاّح بننو اننالّ: التعنن  ّالطاانن٘ ال ننتو    

التيفؼ اوتؿك ٘ مً آلّٔ: الؿَٔق ّالعا،، أث تبسأ تفاعٔنل   تتياّباٌ يف عن ٔ٘

(الّ ُتتعبُ  النيدفؼ الؿنعطٖ،   ◦البحط ال ْٓل بساق٘ ؾعْضٓ٘ آْ٘ متث َا"اعْ" )//

ٍبً اليدفؼ البؿنطٖ النصٖ وتضنط، أحتناج لساقن٘ ؾنعْضٓ٘ أا نط ّأضنعإل،          ُّتْ

(  نه  ◦ث و بن: )لً( )/ٍّْ ما ميكً أٌ ٓتحقق لُ بتْالٕ، اوتحطدط، االػاكً اوتن

ٓت اعس اليدفؼ الؿعْضٖ بتْالٕ زاق٘ ؾعْضٓ٘ ىفػٔ٘ آْن٘ بْٓ ن٘ متث نَا ) مفنا(       

( ◦( تعقبَا زاق٘ ؾعْضٓ٘ ىفػٔ٘ ا ،ٗ ضعٔف٘ تتْاىل بتعاان : ) عنٕ(   )/  ◦)//

( حمقق٘ ل ؿاعط الطاان٘ النّ وتااَنا، لٔبنسأ منً اسٓنس بنيفؼ آخنط         ◦ّ)لً(   )/

فؼ أضعإل ّأا ط، ٍّكصا زّالٔا بتْالٕ تفاعٔنل البحنط   أبْل، ّأاْٚ ٓعقبُ ى

الثناىٔ٘ اوْظع٘ بو: " اعْلً مفاعٔ ً اعنْلً مفناع ً " ّع نٙ ٍنصا انإٌ األّظاٌ      

ٍّننْ مننا  .،(2)ال ْٓ نن٘ شاا التفاعٔننل الثناىٔنن٘ أكثننط م ٛمنن٘ ل ىفعنناالا ا ازٜنن٘"   

ٓيػننجه ّال بٔعنن٘ التعب،ٓنن٘ يف القننْل، ّالت ننْٓط يف مْااننإل الؿننعطاٛ الننّ ّافيننا  

 ع َٔا. 

                                                 
و ،  1965القننناٍطٗ ، 23مْغنننٔقٙ الؿنننعط ، إبنننطأٍه أىنننٔؼ ، مكتبننن٘ األدم نننْ او نننطٓ٘ ،     (1)

 175. 

 او سض ىفػُ ّال فح٘ شاتَا .  (2)
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ت ننا كاىننت ّافنن٘ غننطٓع٘ يف أضننامٔه تطا يننا، ّى ننطٗ ع ننٙ ا نناٜس الؿننعطاٛ    

ايكاو الصًٓ ّاسّا أىفػنَه يف مْااَن٘ اونْا، اكناٌ الؿنعط: الػنٔإل ّالنسضع        

يف مْااَن٘ اونْا، اتنسضدعْا بالؿنعط،     الصٖ اغت اعْا بُ أٌ ٓسااعْا عً أىفػنَه  

ّاغننت اعْا أٌ ٓكػننبْا مننً خ لننُ أننْاتَه يف معطكنن٘ إ بنناا الْاننْز ّائنناٗ،    

اكاىننت ت ننا الق نناٜس ىفثنناا تأم ٔنن٘ يف الننصاا ّالْاننْز ّاقٔقنن٘ ائنناٗ ّاوننْا   

اازا بَا اطاٜ: الؿعطاٛ ايٍكاو يف األىنسلؼ ت نا البقعن٘ منً بقناع األضع النّ       

َّْلْتَننا إىل ااضننطٍٗ ل نعطانن٘ ّالثقاانن٘،  غنن عت ْٓمننًا ع  ٘ ، اح َٔننا الؿَّنننُؼ العطبٔ دنن

 ّمطكع إؾعاع أااز مً ىْضِ الػطب، أنا خػطىاُِ ذمً العطب.  

*** 

 قائمة ادلصادر وادلراجع : 

      ،1زْٓاٌ ابً ُؾَٔس: ل  ّ ت:: حمٕٔ السًٓ زٓ ، اوكتب٘ او نطٓ٘، بن،ّا ،

 . و 1997

 ٌأبننٕ اننطاؽ اينننساىٕ: ؾننطح ز. خ ٔننل الننسَّٕٓ، زاض الكتنناب العطبننٕ،         زٓننْا

  و. 1994ب،ّا،    اىٔ٘، 

      2زٓننْاٌ ال طمنناح بننً اكننٔه: تنن:: زعننعٗ اػننً زاض الؿننطو العطبننٕ بنن،ّا ،

 و 1994

  ،ٕزْٓاٌ: لبٔس بً ضبٔع٘، ؾطح ال ْغٕ، ت:: ايا ى ط ايتدٕ، زاض الكتاب العطب

 و . 1993ب،ّا ،

  الطٓن ، تن:: ز. ىنْضٖ محنْزٖ القٔػنٕ، مػنتل منً جم ن٘ معَنس          زْٓاٌ مالا بن ً

 . 1، ج 15اود ْباا العطبٔ٘ مُ 

  ( :ٍننن، تنن:: ز. اامننس عبننس اجملٔننس ّز. أمحننس   488زٓننْاٌ اوعتنننس بننً عبنناز، ا )

 و. 1997/ 2بسّٖ، زاض الكت  او طٓ٘، القاٍطٗ،  

 ( :ت:: عبس ا819زْٓاٌ م ا غطىاب٘ ْٓغإل بً ْٓغإل الثالث ا ،ِ ) ،ٌْا كي

 و.  1965/  2مكتب٘ األدم ْ او طٓ٘، القاٍطٗ،  
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  ،٘ٔاألغاىٕ أبْ الفطج األبفَاىٕ، ؾطح ّتع ٔق: ز. مس، اابط، زاض الكت  الع ن

  ب،ّا زٌّ.

        ( ٕالبٔاٌ اوػطب يف أخباض األىسلؼ ّاوػَطب، أمحنس بنً حمننس بنً عنصاضٖ اوطاكؿن

 ٍجطٓ٘(  695ا ذمْ

 . ت: :ج .ؽ. كْالٌ ّ أ. لٔفٕ بطّايػال، زاض الثقاا٘، ب،ّا، ب  

         ،التنناضٓذ الػٔاغننٕ ّاالاتننناعٕ الؾننبٔ ٔ٘ يف عَننس ال ْاٜننإل، حمنننس بننً عبننْز

 . 56و،    1983الؿْٓذ، ت ْاٌ، اوػطب، 

 يف تننطااه الؿننعطاٛ مننً أعٔنناٌ األىننسلؼ ّاوػننطب مننً اواٜنن٘ األّىل    ٘ الػنن،اٛ ايٍ نن(

ٜ٘ الػابع٘ (: أبنْ عبنس اا حمننس بنً عبنس اا بنً أبنٕ بكنط القضناعٕ          ل َجطٗ إىل اوا

(، تننن:: ز. اػنننو منننثىؼ، زاض   ننننن ٍ 658اوعنننطّف بنننابً األبَّاضالب يػنننٕ، )ا   

 و.  1985، 2اوعاضف، م ط،  

          ٗض اٛ اليفؼ يف الؿنعط العطبنٕ القنسٓه: ّلٔنس العنطيف، جم ن٘ اوعطان٘ الػنْضٓ٘، ّظاض

 و . 2007الػي٘ الػازغ٘ ّاألضبعٌْ،  / 529الثقاا٘، زمؿق، عسز 

      ( :542الصدخ،ٗ يف حماغً أٍل ااعٓطٗ: أبْ ايػنً ع نٕ بنً بػناو الؿنيْٓ  ا )

 و.  1998، 1ٍن، ت:: غامل م  فٙ البسضٖ، زاض الكت  الع نٔ٘، ب،ّا،  

  ٕ م ن: األىؼ ّمػطح األىفؼ يف م : أٍل األىسلؼ: ابً خاااٌ، ت:: حمنس ع

 و. 1983، 1لطغال٘،  ؾْابك٘، مثغػ٘ ا

        ( 487معجه ما اغتعجه: البكطٖ أبْ عبٔس عبنس اا بنً عبنس الععٓنع بنً حمننس )ا

 و. 1945ٍن، اي٘ التألٔإل، ت:: م  فٙ الػقا، القاٍطٗ، 

   :ابننً غننعٔس األىسلػننٕ، تنن:: ز.. ؾننْإ ضننٔإل، زاض       اوػننطب يف ا ننٙ اوػننطب

 و. 1993، 4الكت ، القاٍطٗ،  

 و. 1965، القاٍطٗ 23  ، مكتب٘ األدم ْ او طٓ٘، أىٔؼإبطأٍه ، الؿعط مْغٔقا 
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*رميا ديابد. 
*

 

 

ومثلتتا حطتتالهن ت انتت  ا  متتث   ناتت ن   حظيتتا نارتتاه مام اتتاب نا تت       

نا  مي عامة  و  ناش   نا  مي خاصتة  ششتتلا هتام ن شريتة م ايتنن   رالعتا       

نا من نمليثالاالجي  ونا من نتج ااعي  ونا من نانياسي  ونا من نافين  وقت   مني 

وقف نا  ا  من ناباحثني عر  مف الب ناراه  ونزب ا  مااتكر  ن  نللتا نا هنستا     

نر فا ماا الصيف ونم     عن نا خليت  وهمتد التت  نارتاه مااثةاشتة ناشت بية        

 نا صاله راشة .

ومرتا ت مت  ن  ريشتىل إن ن  نمليثالاالجيتا     -اتالجي  إ  وقفرا عر  نإلطاه نمليثال  

شفتي نا صت  نابت ن ي     -مي علم نألساطىل وما ا  بد م تا متن م  ةت ن  وئت ا      

عب  نا    نألوثتا  ونألصتراب  ومتر م متن عبت  نارتاه  وه تا متكن   هتٍر م متن           

ك ئ ا   نا ة   إن نهلل  و  نآلاة نات مية ما اشتىل إن ن  نارتاق قت   الج تالن ا لت     

                                                 
 الن  ونا لالب نإلريناريية ناثاريية  ناةرير ن.ضباض ن   جام ة المشق  رلية نآل  *
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َاُيَة ُِّمالريتتا إن نهلل متتا ريب ُبتتُ مم إٓاتتا   ×نا بتتاالن اي ة متتالن متتن نهلل   تتان  قتتا    تتان:     

وه تا  وق  نئاه  م ض نات ا إن ن  ريف ن من نا ت   عبت ون نارتاه        (1)÷ُزِاَفى

  وملتا جتاا نإلست ب    (2)س ى إاي م ذاك نالال  من نا باالن  من نجملتالق ونافت ق   

 اا ةي ن.نا من م  برّا م تا  ذاكشري ى عن عباال  ا 

  (3)إن همن شين نريرالى عليث نا صالا  نا مني ونزبااايناراه ذبالٓاا  ومن ثم

علتتى ن  نارتتاه عرتت  نا تت   متتن نرثتت  نا متتالز نتج ااعيتتة ثتت نا وخصتتالمة  وقتت       

  اتثتت ن همتتنيز    رتتثىل متتن نألحيتتا  حتت وال نا متتن نتج اتتاعي إن نشتتق  وجتتا

 . صلة م انا تت  نارامجة عر ا نو نمل

" وت ري نمتتتا ريا يتتتة عتتتن الن تتت ن ريتتتاه نسبتتت  ني"متتتن ذاتتتك نستتت  اا م   تتتبىل و  

وق  تمس مكن نا  بىل نا مني نشب نشتا   نمليثالاالجيا  و ناى رياه خاا  من سرا   

على عبال ونسع  شنعاا نا    نريث "را  خي ج مر ا عرق شنيح مناح ث ث ثتة نو  

  واةتا  إ  ناتكي نطفامتا متال خاات  متن       (4)ت مت  مشتيا إت نح ق تث"    نهم ة نميا 

  .سرا 

و نٍاى ريتاه نتست اراه ناطتّا     إطاه نمليثالاالجيا   رياه نتس نةااوق  الخلا  

واكر  نزباحظ نري تا "نارتاه ناتا رتاريالن انت ار و  م تا   نزبامليتة نألون; شت ري م         

رتتتاريالن إذن   ام تتتا علتتتي م نألزمتتتا   وهرتتت  علتتتي م ناتتتب ا  ونئتتت ٍ  نزبتتت     

ق هون عليث من نابةت   ثتٍم عةت ون      اجالن إن نتس اراه  نج ا الن ومج الن ماونح

                                                 
 (.3آاة ) -سالهن نانم   (1)
ئت حث وصتخخث وضتبرث:     –نآلاالسي  ضباالال ئت ي: ملالغ نأله    م  شة نحالن  نا       (2)

 .233ص – 2ج –النه نات ا  نا  مي  -مص   – 3ط –ضبا  م جة نألث ي 

 -هستتااة ماجنتت ىل –نا متتن ونألستترالهن   ناشتت   نمل اصتت    ستتالهاة  رليتتا  ستت   ناتت ان:   (3)

 .45ص  –ب 1986 -جام ة حلا 
النه ع ا نات ان الرشت  ونا الزاتع     –نا ان ونألسرالهن عر  نا      نزباملية نشبريا  ضبا :    (4)

 87-86ص – ب2004 -1ط -المشق  –سالهاة  -ونا مجة
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  نذريام ا ومني ع نقيب ا نانلع وناُ شب   ثتم صت  ون م تا   جبت  وعت   ونئت لالن       

 .(1)شي ا نارىلن   وضٍجالن ماا عاا ونا طٍ ع  شتاريالن ا و  ذاك من نسبا  ناٍنةيا"

ااختكو  م تكن نارةتس رتاريالن اف لتال       واكر  نآلاالسي ن  نا    ناكان راريالن 

 .(2)ذاك  فاؤّت مااربق  وراريالن انالقال  نابة  عبال ناغ   من الو  نزب ا 

عر  نا    الايٌ  اغالٍي وهمني  ونس خ ما إما ع متة انت  اال     ناراهبإ    

م ا علتى م رتى مبائت  م فتق عليتث  ش تتال  مرتا  رناتة نإلئتاهن ررتاه نسبت    نو            

اشت ا   نمل  برتة م تا ررتاه     ننس خ ما همنّن مثةّ  ماا تت  ونمل اريي وذاك ضان 

 نملناش .  

  نعين ضباران نا مالز ناا وميتن  لاس ما ني ناصاله ني   ناش   نا باسي  

نه برا مرىلن  نا     مما ا   على مةاا  لك ناصاله حاض ن    فتتىل ناشت  نا    

وذاك اتالري ا م  برة م االن  ونشتاه  الثتق ناصتلة متني ناةت ام ونسبت اع  و  تنز       

 م   ك مب ن نا فتىل ناراري ا ى ناش  نا.  

  نا صتت  نا باستتي اشتت  نا  ومل رب لتتف صتتالهن نارتتاه ناتتا مرتتى علي تتا ن        

متك  نا متالز ونات تت     ضبارتان   عا ون إنعن التت  ا نمل  وشة  شة   مريصالص 

ومرتتا ستترةف عرتت  نإلطتتاه   ملتت نال تتا ا راستتا متتع نمل رتتى ن مهمائتت نمتتا   الفووٓه

نرثت     ومي )رياه ناَة ى(نتج ااعي  شان نئ   نارىلن  ناا ذر     نئ اهمم 

نملاثلتتة   نالالحتتا  نتج ااعيتتة نارتتامع  اةتتال   ريتتىلن  نا تت   ئتت  ن  ومتتي نارتتاه

 نزباحظ:

"ومي مكرالهن على نسبةيةة ت على نملث   ومتي متن نعظتم مفتاخ  نا ت         

 ى  شتلاا را  مالض  ا نهشتع رتا    ومي ناراه ناا   شع النف   وملن ال اس ناَة

 .(3)نشخ "

                                                 
نمال عثاا  عا و من حب  نزباحظ: نسبيالن   ذبةيق عب  نان ب ماهو   ئ رة ومت بة مصترفى    (1)

 .4/466نابامي نسبليب ونوتال   ص   نارب ة ناثاريية  
 .2/301نآلاالسي: ملالغ نأله     (2)

 .134ص  – 5ج -ارظ  نزباحظ   (3)
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ياا ناتاب  وتست  -وق  راريا نابيئة ناصخ نواة  تا شي تا متن ريت هن اتقتالن         

  رٓلا ن  اتال  مٍثة نرياق ذوو م وان  ا ٍبال  إن إاالنا نملةت وه وإط تاب    -ناش اا

نزبتتا ع  شتتتاريالن نالتتال  ر م تتم علتتى ناربتتاا اي  تت ي نملنتتاش و  عتترب ناصتتخ نا   

ميطي صال  ناتلا م ي ّن  ش مٍ  متن وستيلة نخت ى نرثت       واتن ق  تم  مصال  

 متا  م  فع  شتىلى نملنتاش و  ضتالاما    ج وى  ومتكن راريا ناراه ناا  الق   

النال  نتير م ماا عااتة  واتالٓش     نزبت من م ي   شي الٍج ال  إاي تا  اينت ةبل م مرتا     

 م تتكن نملنتتلك   اشتت  نانش ختت  م تتض ن ورتتثىلّن متتا   تتم نملتتاوى ونملر تتم ونألمتتن 

نألضتيا  علتى   اينت  ٍ  م تا    ناَةت ى  ريتاه  ش القت   ي  صاله جاريبّا من قيم نا ت     ش

 .  (1)نملرن 

وق  نه برا ماالي   ورا  نا ج  من سفاه نالي  ان ربح نات   من ئ ن   

نا  تتا نو نسباجتتة إن متتاوى  نو متتن ئتت ن متت ال نو هاتتح نو مرتت   نو متتن شةتت  نو    

 :  (3)  اةال  عا و من نألم م (2)جالع

 وبُمْنتتتت ْرَبٕح مبْ تتتت ب نِاُ تتتتُ وِّ البْعالبُ تتتتثُ   

  
 ُطتُ وقُ وبَقْ  حبا ب َمْن سبأهي ناِناباَا 

   

  بتتَاٖاقب َشتتي عبتتْيٕن َمتتنب نِاُاتتْنٔ  وبناَلقٕ     

  
 َاتتتُث مبْيتتت بٌ  جبتتتّم نانِّتتتجبأ  البُشتتتالقُ   

   

 وبمبْ حبًبتتتا وبسبتتتْ ّ  َشُةِلتتُا َاتتتُث َنْمتتت ّ 

  
 َش بتتتتتكبن مبَبيتتتتتٌا صبتتتتتاَاٌح وبصبتتتتت باقُ 

   

 اٌل َمَاْمَل بتتتاَا بْاتتتُ َ  مبتتتا ضبتتتاَقْا َمتتت 

  
 ٔ   بَطتتتتيُققب نا ِّجبتتتتاوبَاَتتتتتِن َنْختتتت  

   

                                                 
 – تح: عبت  نانت ب متاهو       –خننرية نألال  واا ابا  انتا  نا ت     نابغ نالي  عب  ناةااله:   (1)

 .987ص -ب  1979 -ن يئة نملص اة نا امة الت ا   –ناةام ن 
 –النه نايتتازوهي نا لايتتة الرشتت    –ي لناليتت    ناشتت   نزبتتام  -ال. ريتتالن  مصتترفى   –إمتت نميم  (2)

 . 92 –ب 2009

النه نارشت : مرشتالهن  ريتاالي     -نمل يين  عب  نسباي  ضباالال :ئ   مين متيم   نا ص  نزباملي   (3)

 . 176ص –1982نارب ة:  -ناةصيم نألالمي  م ا ن نان الالاة 
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  ونصتر حّا: نٍ  نا جت  إذن رتا     (1)اغّة من ريبح: صال  ناتلتا  ونملن ربح 

ماليتتا نو زن تت ن  نو ممتتن التت اس ناةتت ى  ومل اتت ب اتتيّ  ريتتاهن عتتالى وريتتبح  ا جيبتتث    

 . (2)نات    شي   ي مكاك إن مالضع ناراق 

نا صتت  متتي متتن ناةصتتا   ناتتا قا تتا ناشتتاع  مف ختت ن حبنتتن ناطتتياشة      و  

نزبتتاملي  ومةيتتا حاضتت ن   ذمتتن ناشتت  نا نا باستتيني  شتتاوهال نمتتال متتتاب   متتا   

 : (3)نألضيا  ونمل اح من محاس ث ريظا    ا  مر ا قال  ناشاع 

 العال تتتتتث م تتتتت ب نُ تتتتتُ وِّ  ٕحومنتتتتت رَب

 

 (4)نافجتتٔ  ذنُ  ُوقالاُلمتتا مشتتة ناب مثتتٔ   

 شةلتتُا اتتث: نمتتّ  وستت ّ  وم حبتتاّ     

 

 (5)ُمْخاتتتُ  مبتتتن اب واُلمتتتاُ الَقتتت  ريتتتإه   

 ريبصبتتتتتْبرا اتتتتتث جالشتتتتتااب ذن ب ضبتتتتتبامُة 

 

 (6)من ناُ ْمٔم َمْبراريّا طتالاّ  ُهرالاُلمتا    

 شتت   ئتتئا نثالارتتاَ    نسبتتٍي ُمت بمتتّا 

 

 اوإ  ئتتتئا مٓلغرتتتاَ  نهضتتتّا ُ  اتتتُ م  

  جال  نالي   وقا   ومكاك مثلا رياه ناة ى همنن من همالز م ناة نملن ربح 

ضبا  متن انات : وقت  ج ت  نارتاه رباطتا نملنت ربح و ت عال  إن قت هما مغتىل نستٕم            

 :(7)ر  مة والاي  

 حبطتتاُ  َاتتُث ريتتأهي شاْمصتت ب ضتتاْلابما

  
 ومتتتا رتتتاالب اتتتالت حطتتتاُن ناِرتتتأه ُاْبَصتتت  

   

                                                 
 انا  نا   : ماالن ريبح .    (1)

 . 379ص  -1ج -نزباحظ: نسبيالن     (2)

 .  296-2/295  -النه ناةلم  -مىلو   - الاالن  نسبااسةنا رباني: ئ ا   (3)

 ذن : مش   .  (4)

 وا ا  ناشاع   الق . ناراه ريفنث. ا والما: ارلب ا.  (5)

مم: مجتع الماتاا    ا لال ناةت ه متن نابختاه. نات ُ     نزبالشاا: ناة ه ناالنس ة نزبال . وناطبامة: ما   (6)

 ومي ناة ه نانالالنا ارال  متث ا على ناراه. نملبرا : ناالنس ة نابرن. 

 .59ص  – 1ج –نألاالسي: ملالغ نأله     (7)
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 العْ تتُث َمغتتىٔل نستتٕم مبُلتتِم إن ناَةتت بى   

  
(1)وناِرتتاُه ُ ْنمبتت َشاستت بى ابُبتتالُع نأله ب 

 

   
 شلِاا نضاابْ  ئْخصبُث ُقِلُا مبْ حببّا 

  
(2)هبَئتتتٍ  ب والِصتتتاَاني مااِرتتتأه نْمَشتتت ون

 

   
 وهٓلا رياه ناة ى  ف   ش ل ا   نجمل اع نا  مي  ودبت  متن ثتم متاريتّا  تا        

ومتتتال ئتتتاع   -ذن نمتتتال زاتتتاال نألع نمتتتي  ش تتتا متتتال نا باستتتية نالالحتتتا  ناشتتت  اة

 :(3) مي ا نح  نألجالنال قا ّ  -عباسي

  اتتث ريتتاه ُ شبتتّا علتتى ابفتتاعٕ    

 

 (4)إذن ناتترىلن  ُناَبنتتَا ناَةراعتتا    

 ومل اتتُك نرثتت ب ناف يتتا  متتاتّ  

 

 اواتتتتن رتتتا  نهحتتتبب م ذهنعتتت  

ومرا ذب   عن إاةاال ناراه   نملتا  نمل  فتع  شت   تت   ناترىلن  متا  تنن           

َشتتي ناشتتِ ن ونا ختتاا  َشَلتتا ريتتاه نملاتت وا م القتت ن و  متتكن إئتتاهن إن ر متتث وجتتالال  

وبنستع نِايبت  َشتي     ش تال ذبالث ئِ ن ناِنمبا  على قٖلة نِاُجالال وبنِاَت ب َرابتا ذبات  َلتىل      

 . َعْر   نِا براا مبعب قٖلة مبا

راريا مجااية ناراه مؤسنة على ونحت ن متن نريبت     مجي  ا وعرب مك  نمل نح  

وخباٍصتة    لتك    -شتازبالال    ناةيم نإلريناريية   نجمل اع نا  مي  نت ومتي نزبتالال  

وألريتتث رتتا  عرتتاا مجتتيّ    متتال نا رتتاا - ناظتت و  نابيئيتتة ونتق صتتاالاة ناصتت بة

وتستتياا  ليلتتة   ناتتكنر ن نا  ميتتة وجلتتيّ  راريتتا مشتتام  ريتتاه ناةتت ى مجيلتتة وج 

 .ناش   نا باسي 

 :(5)و  جلى رياه ناة ى   قال  نمن حيالق

                                                 
 ناة ى: ناطياشة  ابالع نأله : اةر  ا خبر  ونسع     (1)

 ناصااال  مااراه: ناكان اةاسال  ح ما      (2)

 .269ص - 2 ج-الاالن  نسبااسةنا رباني: ئ ا   (3)

 ونابنا ناةراع: ررااة عن إتاال ناراه.  نملتا  نمل  فع:  شا:  الق   ونايفاع  (4)

 – 1ج -النه صتااله   –ب 1984 –متىلو    – تح: خليت  مت الب متك      –نمن حٍيالق: نا االن     (5)

 .146-145ص 
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 وبمتتتا ٔزِاتتتُا َمتتتْن ُنون زبمتتتارييب هبنَلبتتتاّ 

  
 َمربِفنتتتتتيب نْ   بْبَغتتتتتي مبدٔهمب تتتتتا َرتتتتتِ ن  

   

 وبَنْ  َنِقتتت باب ناِرتتتاهب نٖاتتتا ُاْ  بتتت ى َم تتتا 

  
 َا تا زبرْيت بن  ٔإن نِاخبظِّ ما را ب نِاُخُطالُع 

   

 َشيا هبِلببا َشتي نِاُختاِّ ُعتالاَلي زبمتاالبنّ    

  
 شاتتا نرْيتتَا ُنون هبِلببتتُة هبجب بتتْا ُزْمتت بن  

   

نِقت باب  )عا  ناشاع    نألميتا  نآلريفتة إن نإلئتاهن الو  نا صت اح   قالاتث:      

م تتا  خفيفتتة اي  تت ي ا ةتت ا نارتتاه إئتت ا   ش(  ناِرتتاهب نٖاتتا ُاْ  بتت ى َم تتا ٔإن نِاخبتتظِّ    

ومرا نم    عن قياة نات ب ايج ل ا شةد م ناة الطا  ونا ا ث  وناطا    ال ناطاا

خفيفة عٓل ا     ي و  تالال زنمت ن  وربطتع ملتا      مرا هلب ث   نسبا شائ    ا رياهّن

 ا ا .

   ووٍثق ناصلة مني ناةت ام ونزب ات   متع نا لتم ن ٍ    ريز نا فتىل ناراعٍنومرا 

 .ا جك  نانامع و  مشث م  جٍ ال شي ا مري ث نا مناة ت ذباري صاله ناة ام  

 (1): ومكن ما ريلانث   قال  ناراىلي

 وُمْم جبْا بْن ت ابْصرلي ناراُق ريتاهبمم 

  
(2) بالبٖقتتُ  ت ُ َرفتتا َا ْاتتا ناٍرالن تتاَ   

 

   
ألري تم   شفي نابيتا إئتاهن ضتارية إن ريتاه ناَةت ى  شتااراىلي اف خت  مةالمتث;         

االقتت و  ناتترىلن  اينتت   ي م تتا ناطتتيال   وم اتتا راريتتا نحتتالن م وهتت وش م ت    

ارفئالري ا  شااراىلي مرا انت خ ب نا متن اي اتق نمل رتى واتنتبث التت  إضتاشية        

مع ن  حيا ث ناا عائ ا   نمل ارة ت   ط  مكن نملرخى ناتكي اشتىل إايتث همتن "ريتاه      

  ومتع ذاتك شت   نا متن ات مد ماضتي نافتن        ناة ى" اصل ث ناالثيةة مااباالاة نملالحشة

حباضتت    نو   رتتى آختت  إ  نا متتالز نملالهوثتتة   تتنز مف تتالب نأل تتاط ناتتا  ف ضتت ا  

سلنلة نمُلثت  ونافطتا    شرتاه ناةت ى   تبىل حنتي عتن شطتيلة ناتت ب  وإ  رتا            

                                                 
 124-123ص – 5ج –نزباحظ: نسبيالن     (1)

مج ن  نا   : عبٌس  ضبٍبة  رياىل  اةا  ات  ونح  مر م مج ن  ونات جاىل   رت ب نا ت       (2)

 نا جايع.
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نارتاق   ناةت   ن جت ي ناثااتع ني   ناتنمن ناتكي عتاب شيتث نمتن نا ومتي  مل           

ا القفالن عتن نابتك  ونا رتاا  واتتن      ك  ناراه  اتر م مت   اري  ملاش لالن مث  م

مغىل مك  ناالسيلة ناا نئاه إاي ا ناشاع   ومع ذاك مل افة  نا من م رتا   ت مت    

على نا تس شخني رية ن    ئ   نا باسيني ري لم ن  شيث طاقة م ج الن على نات ونب  

 ي ي  إري اج ا.    على ن  ناش   نحمل   نس غ  ناراقا  نا مناة ا

ى  ك  ناراه ملا  ا من قياة عظياة   إن  ة ام صاله ئٍ اة  عا  ناش  نا    

وا جلتتى ذاتتك   قتتال   مشتتت  صتت اح الو  إئتتاهن    ومتتاناتتكنر ن نا  ميتتة  وذر 

 :(1)ناشاع  

 وبريتتاهبْأن َاِلابْ تتُ وَ  وبنِاببتتِأق ُئتتِب ا  

  
(2)َاتتتكي شاَقتتتُة ُاْخبتتتا وبذي ٔإْحربتتتُة ُاتتتْ البن

 

   

 َشربتتتاُه َقتتت ًى البٖاتتتْا عبَلْيتتتَث وبطاَااتتتا  

  
 مب بْ  عاَ ّ  َقْ  ضبِ  وبنْس بالَش بْ  وبِش بن

   

 وبريتتاُه وبلتتًى ابْصتتلى َم تتا ُرتتّ  ختتاَ ٕن

  
 إذن متتتا مبغتتتى إِطفاابمتتتا زبنالبمتتتا وبِقتتت بن    

   

 وبمْن اُلؤ  متكن ناَ تنٍٔ سبتْيُف خ َشتةُ    

  
 وباِفُطتتُل ا حبتتِ ن ابُفتتالُق ناٗظبتتى صبتتِفخّا  

   

ا خ   عن خصا  متن مي حتث شتاهنال ن  اصتاله ارتا م  وشتث وماستث  شةت             

 يصفة نمل  و  مرتاه ناَةت ى ناتا نئتاه  إن ر متث وجتالال   إذ إري تا راريتا   ت          

اق ريتتا مرتتاه شناطتتا   و نتت الش  ناطتتيال   شتت نه  النه عتتنا ورتت ب  نمتتا ئتتجاع ث  

خا نُ  ور  مإغ نهنال ن  ارفت    ه مصىل رٍ نااللى ومي رياه نسب   و تال  مك  نارا

نئ  اّت وقالن  وم ك  نا مالز نمل  برة ماارىلن  ر ا ملا وحث نا ن  ننال مك  ناراه ش

 نمل اث  ماات ب وناةالن.

متني نسبت   ونارتاه  وما تا        ميتة ناة ميتة  وق   الٍثةا نا  قتة   ناتكنر ن نا    

راريتا    ومن مرا ناراه  ظ     م ظم نالالحا  ناا  صاٍله مشام  ناص نع نسب مي

                                                 
 .149 -148ص – 1ج –نمن حيالق: نا االن     (1)
 شاقة: نافة  ونسباجة  إحرة: حة  وضغن .  (2)
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ش   نهنالون ح مّا و الٓق تالن جيشتّا عظياتّا     نا  مية   من نا مالز نانياسية رياه نسب  

  وقت   (1)ونهنالون نتج ااع نوق ون ناراه ايّ  على جبا م  ايبلت  نشبترب نصتخام م   

 نست  اهّن اارت  رت ٍ    و غلتي م نجلت ا  و نت   ٍ     تا  شتاٍ  نه برا نارتاه متاسب   ألريٍ  

   .(2) ÷ُرٓلاا َنْوَقُ ون ريباهّن َاِلخب َ  َنِطَفِامبا نهلُل ×ئيا  قا    ان: 

نس خ ما مك  ناراه مرك نزباملية ع مة والاتيّ  انت  اال  م تا علتى     ومكاك  

مال ذن نمتن نا ومتي اتكر  ريتاه ناةت ى وريتاه        نسب    ومي رياه نألمبة ونإلريكنه  وما

 (3) نسب     قالاث:

 َاتتتتُث ريبتتتتاهبنٔ  ريتتتتاُه َقتتتت ًى وحتتتت     

  
  بتتتتتت بى َرل بئ ابتتتتتتا ذبن ب ناَ  بتتتتتتا َ  

   

اران من خ   ذر  رياه ناة ى ورياه نسب    ومل اغتىل  نحملعا  ناشاع  مرا إن 

رتت ب وئتتجاعة   م رامتتا شاستت خ م ا متتامل رى نملةصتتالال عرتت  نا تت    شائتتاه إن   

  نملاتت وا  مم رتتّا   نمل تتاريي ناراريتتة ذن  تتا ناتتا رتتا  انتت  ال ا ناشتتاع  نزبتتاملي 

ش لى نا لم من نا راله نمللخاله ناكي ئت   ث نسبيتان   نا صتاله نا باستية  إت ن      

  فتىل ناش  نا مةي م  برّا ماأل اط ناة مية .

 : (4)  قالاث ناشاع ونس خط ما    

 ُ  نألِاتتتتأب هبنَلابتتتتةّ  إْ  نِقَل بتتتتْا َليبتتتت 

  
 َشببْ  ب َنْ  َنِرثب بْ  َمْن صبتْبٔ َ  نِا بجبببتا  

   

 مْل ابِرُ ُقالن ناِشابب إٖت مبْ ت ب نْ  جبابُ تالن  

  
 َمتتتنب نا بَشتتتىلبَن ُمْخ تتتاهّن وبُمْغ بصبتتتبا   

   

 مبتاَاتتتتٌ  نْومبابتتتتْ ُ ْم نْ  ُ تتتتتاالب َم تتتتا   

  
 راريبتتْا آلستتااَلمْم َعْرتت ب نارِّتتنبنٔ  ُزمتتا   

   

                                                 
 .398ص –ارظ  نزباحظ: نسبيالن    (1)
 (.64آاة ) –سالهن نملا  ن    (2)
 -النه نافتتتاهنمي  -مالستتتالعة نستتتاطىل نا تتت   عتتتن نزبامليتتتة والتت  تتتا  عجيرتتتة  ضباتتت :  (3) 

 .264ص – 1ج -ب 1994-1ط -مىلو 

 .54ص – 1ج –نمن حٍيالق: نا االن    (4)
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 وبرياُه حبْ ُ  ئبتالبْون َشي تا ناتالبهبى زبمبرتاّ    

  
 َشَختتنيب قتتاهبْع بُ ْم صبتتاهون َا بتتا حبَربتتا

   

متا   ط اة تا     همد   مك  نألميا  مني نسب   وناراه  شاسب   نا  اا رٍ 

ومرا مل اةص  م ا رياه نسب   وما راريا عليث من التاة همناة  شاخ ج ناشاع  ريتاه  

مااش ا   ناا راريتا م ب تة قت ميّا ايج لت ا الاتيّ  علتى       نمل  برة نسب   من التت  ا 

اصىل  نملتال  ون ت      شن    ونسب ق  شاع نا نملا وا راريالن إ  قاهعالن نح ّن 

نملات وا حتني    ومكن ما نئتاه إايتث مةالاتث " ريتاه حت   ئتالون شي تا ناتالهى"  واتتنٍ         

ومكن  صالا  هن ع ابرتى متن    نسبرا ناكي ُاشَ   ناراه واةالا ا  رناةقا ل م راريالن  

ج تتة علتتى همتتن وإئتتاهن ومتتن ج تتة اثبتتا مر اتتق نا صتتالا  نا متتني قتتالن نملاتت وا  

 وئجاع ث.

 : (1)ى صالهن نخ ى اراه نسب     قالاثو  جٓل

 َشَ ْشتتاب اتتُث حِ تتى ُاتت ى جبتتِ  ُنْستت بنُ   

  
  (2)ابَبيُ ال ب عبْن جب ٍُ َمنب نمُلْشت بٔ ي َنْعت   

   

 َر بْنَمتتَك وبناٗظبتتى وبُالفتتى َاتتُث عبتتْنٌب  

  
  بَصّ  وبرياُه نسَبْ َ  ُ ْ مبتُا َنْ  ُ ْصتلى  

   

 َشٔ ِاتتتتُة مبْنتتتتُ الاُل َرٔ ِاَ تتتتَك نٖاتتتتتا   

  
 مبربتتْا ئبتت بشّا ابْبلتتى ناِنمتتاُ  وبمتتا ابْبلتتى  

   

  عتن " ريتاه نسبت   " وجٍ المتا     ش خت ٍ  وعنمتث  ش را نهنال ن  اثبا قالن نملا وا

 . والتاة على ئجاعة نملا وا همنّنن نمل رى نألسرالهي ا غ و م

 :  (3)راا نس خ ب " رياه نااللى"  إذ قا  

                                                 
 .  451- 450ص -2ج –نمن حٍيالق: نا االن    (1)

نملش ي: نح  ناتالرا نانياهن  ومسي ماملش ي: ان ش ي   سىل  ني الج وميطي وجي  شيث   (2)

م  ش اله وت نريتناه  واةا  ق  ئ ي شيث ونس ش ى نجاال نزبت ي  وناطتّا ئتٔ ي ناتربق: إذن ملتع      

 -1ط -نارب تة نملىلاتة ميتالتق مصت        –انا  نا ت     -ارظ  نمن مرظاله  -و  امع مل اريث  

 )ئ ي (. االن م -مت 1303

 .  587ص -2ج –نمن حٍيالق: نا االن    (3)
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 إْ  رتتتا ب نِرثبتتتُ ُمْم َط امتتتّا َشتتتااٗظبى 

  
 وَت  ب تتاُ  َط امتتا   (1)ُ ِفَرتتي نشُبثتتاهب 

   

 َمَرَ َ تتٕع ريَتُبتتالن َشَتْيتتفب َمٔ تتْم َلتت نّ    

  
(2)إْ  زنهب نْهضبتتُ ُم نشَبَاتتتيُس ُا امتتتا 

 

   

 ُ ْصتتتَلئ ُم ريتتتاهب نِاتتتالبلى   َشتتتي َشْ يبتتتةُ 

  
 نمبتتتت ّن وبإْ  رتتتتاريالن عبَلْيتتتتَك َر بنمتتتتا   

   

 َت ابْنتُلُبال ب َستتالى ناّرُفتالٔق َرَفتتْ ُ مُ  

  
 ري بتتتٌم جبرباْلمتتتا َمتتتْن ابتتت بْاَك َجنتتتاما 

   

مراه نااللى   نابيا ناثااع رياه نسب    ومكن نمل رى افطي إن نا تاتة   هنالن  

ناالضتت ية ناتتتا ذبتتتاري نمل  ةتتت  ناةتتت ام  شبةيتتتا  لتتتك نارتتتاه إئتتتاهن إن نإلريتتتكنه  

 . ونتس   نال

 نارتاه  وريلاس ع الّن لىل قلي  متن ناشت  نا نا باستيني ممتن نست خ مالن همتالز        

 (3)ااراىلي على سبي  نملثا  حيع قا : رمر اق نا اثي  

 ُا بشِّتتتتتْ     ة ابتتتتتَث شتتتتت ذن نعبرتتتتتى 

  
(4)علتتي ٍن   قتتفا نهبريتتْا جرااَلُاتتْث    

 

   

 وبَنوَقتتْ  ب ريتتىلن ب نسبباحتتا ونا ةتتى  

  
(5)َلطتتتتّا   نقتتتتى ميتتتتر ٍن وتٔوُاتتتتث 

 

   

عاتت  ناتتراىلي إن ضبارتتان نا متتن ريتتاه نسبباحتتا  إذ نستت خ مث متتثّ   وريتتاه       

 طت   متثّ    و  (6)نسبباحا مي رت  ريتاه   نمتا نا تني ت حةيةتة  تا عرت  نا ااست ا        

"نمي نسبباحا": ومال هج  من نا ت   خبيت  ت      من إن ذاك ألري اعلى نابخ   

                                                 
 انا  نا    )خث (. –نشُبثاه: ومال ما ابةى على نملا  ن   (1)
 انا  نا   : ) م ( . –ُا اب: نزبيش ناتثىل راريث ال  م ر  ئيا    (2)

مرشتتالهن  وزنهن ناثةاشتتة   –ذبةيتتق ال. نيتتى نزببتتالهي    –ناتتراىلي: ئتت   نمتتي حيتتة ناتتراىلي        (3)

 71-70ص  -ب 1975 –المشق   –ونإلهئاال ناةالمي 

 نهريا: صال ا  نزبراال : نسبجاهن ناتبىلن . -ناةف مااطم: نأله  ذن  حجاهن عظاب   (4)
ع   ناتالتو : نألصتالن   مجتع    ناغطى: ريبا ئ ا  ناراه  بةتى ريتاه  طتالاّ     نقتى:   صتا       (5)

 واالاة.

 487ص -4ج -نزباحظ: نسبيالن    (6)
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 الق  اث رياه ملي  طباشة ن  اة بس مر تا  شت   نوقت ما ثتم نمصت ما  طتيا نطفامتا         

همتن   اريتا ريتاه ناةت ى عرت  نا ت       شت   ر   (1)شط ما نا    مراه  نملثت    نابخت   

 نات ب  شة  مثلا رياه نسبباحا همن نابخ .

نس خطت  نا متالز ناة ميتة     حتني زبا ناراىلي إن نا مين مر اق نا اثي   إذ   

ونحياما وض   نملث  م ا  وظبح   ذاك ألريرا حيراا ريةت ن نميا تث ريشت      تة   يت       

 رى  ومكن رلث حباجة إن ثةاشتة ناةتاه    ارا نا مالز ناة مية مر اةة إنا ية  راسا نمل

انتت ريع رشتتف ناغاتتال  وم  شتتة قصتت    شلتتنألريتتث إ  مل ا تت   ريتتىلن  نسبباحتتا 

 ناشاع .

 :(2)   م مالز نارىلن    قالاثإن نا اٍث ناشاع وق  عا  

 وبجبْ ُ  نِاَغرى وبنِاَ ِن وبنألْمنب وبنِاُ لى

  
 َش  َلتْ وب نْ  ُستِ ْ  عبَلتِي نملتكنَماُ    

   

 ُأ اتتتتُ  ُنريتتتتاٌق َمتتتتْكَاا وبضبتتتت نعبا   

  
 وبَاتتْيسب َااتتْن سبتتْ مبِل بُث نِاَ تتِن سبتتاَااُ   

   

 َناااَلاتتَك َنِلربتتْا عبتتْن مبتت نَ ٔح مبْ شبتت ٕ   

  
 مبتتتتتت نَ ُخُ ْم َالِرتتتتتتاَهَاني مبثاَاتتتتتتاُ 

   

 إذن ُئتتتتِبَا ناتتتترِّىلنُ  َاِلُةتتتت ٍٔ وبناَةتتتت ى

  
(3)َشتت  ريتتاهب ٔإٖت متتا ُا اتتَث نِاُخباَحتتاُ   

 

   

 َشَاْضتتت بْمُا عبِاتتتْن َاتتتاْل وبَقِفتتتُا َمباَمتتتثَ 

  
  بربِاتتتت ب مبتتتتاِلنٌ  وبَنْعتتتت ب ب حباَجتتتتُا

   

                                                 
ب  1972 – 3ط –النه نافتت    –ذبةيتق ضبات  ضبيتي نات ان عبت  نسبايت         –نملي نريي: صباع نألمثا   (1)

 . 111ص –
 . 32ص -1ج –نمن حٍيالق: نا االن    (2)
 انا  نا    )ق ه( . –ناُةٍ : ناربال عامة    (3)

 انا  نا    )ق ي(. –ناَة ى: ما ُاَةِ ب إن ناِطْيف     

نسُبباحا: ما نق  با من ئبت ه نارتاه   ن تالنا متن  بصتااُلب نسَبجتاهن: واةتا  ريتاه نمتي ُحباحتا متال                

را  نمال ُحباحا من ضباه  خبصبَفة  ورا  خبتي  ت االقت  ريتاه  إت     –ذما  ارىل ماالي  وراريث رياه 

اتئ  ُ ت ى  وقيت  نمستث ُحباَحتا  شطت   مرتاه  نملثت   ألريتث ت االقت  إت ريتاهن            ماسبرا ناِشْخا 

 انا  نا    ) حبخا(. -ض يفة  طباشة ناطِّيفا  
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مني رياه ناَة ى ورياه نسبباحا اي طح نافت ق متني     نارص نآلريف  ناشاع قام  

ريتتاه  رناتتة  ش تتم  نملاتت وا وعرااتتا  ولتتىل  متتن نملتتاالحني ناتتكان ت اةتت مال  ئتتيئاّ  

من  الص م   شتي  ريصناش  نا م حةيةة  ومكاك نشاال نسبباحا ني ايس ات م 

ناصتاله نا مناتة ناة ميتتة ملتا وجتت  شي تا متتن م  تة ش تتي   يت  ناةتت ام مر اةتة إنا يتتة        

   راسا مع نمل رى.

علتى نا شتتي  نا متني    م  ا ان  ريف  من ناش  نا نا باسيني ريصالص ممرى    

نري ةلا  لتك نا متالز متن إطتاه     ا وج  سامةّا  شة  الراه  واتن مر اةة رب لف عٍا

نا  ا  من  ونإري اج ا من ج ا  شالٓا  وننعاال م نزباالال ونانتال  إن نسب رة  إذ إري

ناشتت  اة  ستتاع     مرتتاا  ةبريتتنانمل تتاريي  تتا  ومتتكاك ذبتت ه  ا غتت و جتتناّن متتن  

 نارص و  نمرث وإري اج نمل اريي مر اق نإلئاهن ونا اثي  ونا مين.

 همتالزنّ  ونإن ن  م تض ناشت  نا   نا صت  نا باستي ذرت       وت مِ  ارا ن  ريشتىل   

  ماارىلن   واتر ا  غاا  ريىلن  نا    ناة ميتة  شتتاريالن اتكر و  ريتاهّن نخت ى         بد

 جاا    ر م م على سبي  نا اث  ت على سبي  نسبةيةة  رةال  نمن مياالن:

 اتتت نُ  اتتتٌ   بْر تتتّ  متتتاشبىل ونارتتت ى   

  
 وُنخت ى ئتت ا  ماألعتاالي ضتت ا ما  

   

 وريتتتتاهن : ريتتتتاٌه ريتتتتاُه َرتتتت ا ُمتتتت ٖشعٕ  

  
(1)ونخ ى اصيا نجملت مني سبت ىُلما  

 

   
 وقال  نمن رراسة:   

 خلف تتتا عتتتاه  ابُاتتتّ  عبَلتتتى نآل   

  
(2)شتتتأق ستتت ان متتتن ح اتتتُ  وريتتتاهٔ  

 

   

 ريتتتتاُه حتتتت ُ  اشتتتتب ا نسبتتتت  ون    

  
(3)ال وُ ْ َشتتتتتتي ريالنشتتتتتتك نألمصتتتتتتاهٔ  

 

   

                                                 
 نمل ٖشع: نافةىل ناكاي  . –ناط ا : ناش ن وناباق  ناَت : ناي يم  (1)

 نا اه  النخا  ا      نألشق  نهنال مث نزبيش . (2)

 نسب : نسب ن وناباق . نارالنشك: ناراشكن : نسب ا ن  نابص     شي نابص :  ط فث (3)
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ناتتا   (1)نسبةيةيتتة ونتستت  اهن ت علتتى ط اتتقعلتتى ط اتتق نملثتت  ش تتك  نارتتاه   

ذب   عر ا ناش  نا ق ميّا  شااش  نا نا باسيال  إذ  مل ا ةي ون  خاران نا مالز مت   

 نخكون مك  نا مالز ونضاشالن إاي ا م اريي ج ا ن    راسا مع نا ص  نزب ا  .

نالالحتا   لم اة ص  ه اله ناراه   شوق    خ  ناراه نإلطاه نا مني نافين    

وإ ا راريا   نحيا  رتثىلن م تاالّت ئت الهاّا      ناش  اة على رالري ا رياهّن حةيةية شةد

رية  ريفٌ  من ناشت  نا نا باستيني     إذ لريّا ماا تت   وهمنّن شرٍيّا خصبّا ماإلناان 

إذ راريا نا ت      ومر ا رياه نملناش   ما زعاث نا      نزباملية مر اق نا مالز  

  اتكن قتااالن     ناتكي ت نبتال  عالال تث      ناٍرتاه خلتف نانن ت  نو نملنتاش     نزباملية  القت 

 (2)و  إث  ".  ناّ عاا :" نم    نهلل ونسخةث  ونوق  رياهّن خلَفث

 ومكن نمل رى نس خ مث مشاه من م ال   ئ     إذ قا  :

 صبتتخبال ب وبَنوَقتت  ب الجب تتٔ  ريبتتاهنّ   

  
(3)وبهباٍل عليتتتك ناصِّتتتببا متتتا نْستتت ب اهبن 

 

   

االق  مشاه الج   رياهّن تست ب اال   شاارتاه   ئت    مل  تتن ع متة نو الاتيّ        

همناتة  نت ر  إن    ان    مث وا   ى  م  راريتا همتنّن اتالري تا  القت  ضتان عاليتة      

  إذ رتا  نا ت   ا  ةت و  نٍ  إاةتاال نارتاه خلتف ناشتيا  نت ب   ئت             ري فتىل 

اوق  الج   رياهن ررااة عن عت ب  شونذن   شاخك مشاه نا من وض مث مثّ    ئ     

ووشق   ذاك  شة  عا  إن نا مين مر اق نا اثي   ش تا متال ذن   هجالعث الج    

االهف نا من  الهيفّا شريّا اش  ناةاه  ملا ا  ا  شيث من لاال   وزبتا ناشتاع  إن   

نا من ايبني قص   مر اةة م ي ن عن نملبائ ن وناالضالا  وصري ث مكن نرنا ريصتث  

 . عةمجاّت وهو

                                                 
 133ص – 5ج –نزباحظ: نسبيالن   (1)
 474ص– 4ج –نزباحظ: نسبيالن   (2)

النه نات تا نا لايتة    –ئ حث وه ا قالنشيث م  ي ضبات  رياصت  نات ان    –نا االن  مشاه: من م ال  ن (3)

 .525-مىلو   -ب 1971 –
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راا  ررتالي متك  نألميتا  علتى م  شتة عايةتة م متالز نا ت   وم  ةت ن  م             

ناة مية  واتن ناشاع  مل ارة  ارا نا من مر اةة جامت ن  إذ وهفتث   ئت    ايتبني     

علاث وثةاش ث  ش ال اب    ر  ناب   عن نزب   اكن نوق  نارتاه خلتف نزب ت  ضتان     

 ث الج   وم    عرث.عالية همناة   ص     ة ن  نا    ايؤر  ر م

  نصترياال   م نعتة ناشت  نا   نا صت  نا باستي    رين شف من خ   ما ستبق     

 اننزب ات   مشتىل   م ا ا راستا متع عصت م    مشب مة م اريي  ا  و الهيف ناراه زالهم

 .من مي  إن نا لم  ونع ااال على نا ة    ضباراة نألماله مإن ما مي از مث عص م

رت  متكن نت تتاا      ا ت  علتى نملتالهو  نا متني   مل اتن ناشاع  نا باسي و  

اتتالت إحناستتث ناالنضتتح مطتت وهن نابرتتاا وشتتق مبتت ن نحملارتتان ونتح تتكنا  ومتتن ثتتم   

نتع ااال على نمل اريي نارارية ناا نصل ا ناش   ناة ام  أل  نا راله ناكي ئ   ث 

 نسبيتان   نا صت  نا باستي قتت  خلتق   ريفتالق ناشتت  نا ونملتثةفني إحناستّا حةيةيتتاّ       

مامايتتة نأل تتاط ناثةاشيتتة نملنتت ة ن  شاتتا رتتا  متتن نا باستتيني إت نابرتتاا علتتى  لتتك     

نأل اط  مغية ن   نت ا  هحلتة ناشت   نا  متي ثام تة مرائرتة إن ن   ةرتع منتىل  ا         

                                                   ماا راله على خرالن  همسا   نملاضي.

همتتن نارتتاه ضبتتاوّت إجيتتاال مةاهمتتة متتا متتني ناشتت  اة     يناشتتاع  نا باستت رتتاو     

ونزباااية  وم ربّن عن ش اث وهيفة نالغة و شتي   ا نافريتة شاخ تاه متن نملفت الن      

متتا اؤستتس ا اتتث  لتتك ناشتت  اة  وقتت  وعتتى نمايتتة نا متتالز   نا شتتتي  ناشتت  ي  

شج لت ا جتناّن متتن رينتيج ريصالصتتث وميتلت ا نا تتاب  م جتاوزّن متتن خ  تا حتت وال       

انمتتا  ونملتتتا   شاتتنج متتني خيااتتث نشبصتتا ومتتني عاملتتث نمل اصتت   ايصتترع همتتالزّن  ن

ج ا ن محلا التت  خاصة مالنسرة نابرية نا مناة  إذ نح فظ م تاتة نألحت ن    

من نا تاة ناة مية وذاك م تثيتف التاتي إنتا ي     همناة ناراهونا ةااي   واتٍرث رية  

عرتتى ريٍصتتث م تت ّن عايةتتّا وهحبتتّا   اصتتالهن ونق يتتة   بتتٍ ى   ذمرتتث  وعلتتى ذاتتك ن 

 .وح رة شاعلة   التت ث 
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مجاايتة نارتاه    الن ت ن ناشت   نا  متي  مل  ة صت         ومما سبق ميتررا ناةال  إ 

ونتج ااعيتتة ونافريتتة  ةوإ تتا نل رتتا مااتت تت  نمليثالاالجيتت   علتتى ناب تت  ناتتالنق ي

بح همنّن إن ناةيم ناربيلة ناطّا  ونري ةلا نحياريّا من رالري ا مظ  ّن حنيّا )ماالاّا( ا ص

 (  اهن نخ ى.بخ ااراات ب(  اهن  وإن ناةيم نانلبية )ر)
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ٕازرٚ اٞززززززز تعصفزبٞ،ز ٗٛزّٜٛزئزٜغٝبزعٔزرٚ اٞزْٚسياٞعزعًا٢زميا نِزَأزن

زًعتيزَٔزميكيع.ْٚسيٞزقدزمقُت

يًُا ٠زميايْٝا١ز زززز-ْٗي٥ٝاي زز-نُٓتزنرْٛزإىلزعٝٓٝ٘،زٖٚاٛزٜغاي رزعت ا١زمي ٝاتززززز

 ٝيت٘،ز أر٣ز ُٝٗيزتعبزمييٓني،زنر٣ز ُٝٗيزخ ٚج٘زَأزبعادزَٓتصافزميًٝاٌزإىلززززز

َيشٝي زع٢ًزرجًٝ٘زَٔزَٓطك١زمملٝدمٕزعزنٞزُٜٛقدز)بيبٛرززيّ زميشاز(ممل ج١)َطعِز ز

ٚامرز)ممل جاا١(زمياارٜٔزززميهااي (زيٝيااًَل ُاااي،ز ٝهْٛاايزجاايٖلٜٔزّاعاايّز  ميسااٍٛزٚمّ

قاا ٣زبعٝااد٠زبعٝااد٠،زَاأز،زٚٗيهلااِز زميشاايّزَاأز ااٛم ٝزجااياٚمزيكءااي٤ز يجاايٍ 

١(،زَٚيٜاز ُٝٓٗوز زميعٌُزإىلزُبعٝدزميعشي٤،زثِزٜعاٛ زٖارٙزمملا ا٠زٖٚاٛزٜ نابز)مي ززززز

ٞازز ٖٚااٞزنشاا ٘زبكطاايرزنٗ بااي٥ٞززٜكطااشز اايرم زميشاايّزَاأز)ممل جاا١(زإىلزنقي ااٞز اا

مملٝدمٕ،زٚقدزنيٕزٜءط زإىلزرنٛبٗيز ٕزميتعبزقدزْيٍزَٔزجيدٙزميٓحٌٝ،ز ٗٛزالز

                                                 
 مدير التحرير.  *
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ياشزيغامزَايزن ا ٠زَأززززززٞ(زميارٟزنايٕزٜتاززي ازِرَٜٚطٝلزميعٛ ٠زَأزممل جا١زإىلز)بٝاتزميلَّززز

زّ.8491ْه ١زعيّزم   زمييتزر ًتزعٔز) سٛر١ٜ(زبعدز

نيٕزٜأخرٙزميٛ ٔ،زثِزعُٝلزميٓاّٛ،زٖٚاٛزغءاعزبعايزيكُٝاي زنعاداتٗيزيا٘زززززززز

َا٘ز)عي١ًزمملٛعد(زمييتزنيْتزحتٝيز زعلازنبٝٗيزميرٟزنايٕزَأزٚجاٛٙزمي ًادزززز ،زَٚأززن

ز.( عٝدزمملٛ ٢)،زثِزبعُدز زعلاز ٚجٗيزميٛجٛٙزمي ير ٠ز زق ٣زيٛم٤زمجلًٌٝ

ع١،زٚعٓدزَٓتصفزميًٝاٌزُٜعايٚ زميها ٠ززززنيْتز يعي زميّٓٛزمتءٞز  ٜع١ز  ٜ

زْسيٗي.

مْكءاتزبءاشز آٛم ،زٖٚااٛزعًا٢زٖارٙزمّييا١،زٚناايٕز اي بزمملطعاِزقاادززززززززز

ٕازٖارمزميشايبزٜصاً زنٕزٜهإٛزززززز ج ابزنَيْت٘زَ ا٠زبعدزَ ا٠،زٚمقتٓشزنٚزنقٓشزْسي٘زباأ

ٚاجا٘زمبٓتا٘زميٛ ٝاد٠،زٚنٕزٜشا ٟزيا٘زبٝتاي ز ز)ممل جا١(زززززززززز  ٗ ٙ،ز عا  زعًٝا٘زنٕزٜل

زملطعِ.ق ٜ ي زَٔزم

ملزٜصاادامزَاايزٜيااُش،زٚيهٓاا٘زج ٜااي زعًاا٢زعااي ٠زميٓااياز زامىزميلَاايٕزقاايٍززززز

ز أع  زم َ زع٢ًزٚميدٟ،ز ي َ زٚميشإٔزي٘زٚ دٙ.ز:يصي بزمملطعِ

ِٔزٖرٙزممل ٠زج ٜي زع٢ًزنقدمَ٘،زع٢ًزمي نِزمميزمعا مٙزَأززز ٚني رزمملهيٕ،زٚيه

زتعب.

٢زنقاٌزتكادٜ زَأزاياوزززززميط ٜلزذنًِزبتًوزميستي٠زمييتز تدًصا٘زعًازززٛمٍٚنيٕزاز

ٚريٞ(،زٚرمبايز ُٝايزبعادزخًّايززززز  ز ز)بٝتزميلامملشٞزميَٝٛٞزمملتعب،زَٚٔزمنتعيظزم  

محد(زَٔزتًوزميغ  ١زميطٝٓٝا١زمملياتأج ٠،زميغ  ا١زام زميياكفززززن)زٚنخيٙٚميدٙزٚٚميدت٘ز

زمخلشيبزميرٟزشيختزنعُدت٘زمخلش ١ٝ،ز غد ز زنٜيَٗيزم خم٠.

ٜشع زبٓسي٘زإالزٚٚميادٙزنَيَا٘،ز تُيياوزْسيا٘،ززززززمخن طز زعُٝلزمًِّ،زٚمل

َُ زًُّ٘.َعٚقيازعًٝ٘ز هي١ٜز

تّٛقشزمبتيي١َزع ٜء١زع ٜء١زَٔزنبٝ٘،ز كادزجاي٤زمخلامنزَأزميسكا ،زٚرمبايززززززز

ٛا زٚميدٙزعٔزنر ٘زٚبٝت٘زٚ ٜتْٛا٘زميارٟزخيا ٙزززز ٖرٙزٖٞز   ١زميعُ زمييتزقدزتع

ز8491ّ زْه ١ز
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سجاا ز ااترٖبزَعااٞزإىلز)ممليااًذزٚيهاأزمًّااِزت ااد زٚٚمياادٙزٜكااٍٛزياا٘:ز زميز

زمي ًدٟ(.

ٚق ٌٝزميسج زاٖبزَشزنبٝ٘زإىلزممليًذزمي ًدٟ،زنيٕزعٌُزنبٝ٘ز ٝ٘،زنٕزغياوزز

بٕٛزَايزٜشا ٟ،زٚعًا٢ززززب ن ٞزنُٓتني،زٜٚيٛقُٗيزإىلزمملرب ،زبعدزنٕزٜش ٟزميلا

ٌازرنازُٜ يعزٜأخرزق ٚشي . زن

،زٚنمزَيز(8)ٍٛ(ً َٚٔزٜصدامزبإٔز) عٝدزمملٛ ٢(زميرٟزنيٕزعٓدٙز)نمزَيزَع

ميادٜٔ(زٚعشا م زميصٝصايٕزميايتز ا  زززززززٛرز)علاٛر(زٚميااُصِْزبٛنبك ٠،زٚ)مجلحشز

َشزنَيتٗيزيتي حز ز ٌٗزَ  زمبأزعايَ زَأزباين زميصا  زإىلزنا ٚبزميشاُ ،زززززززز

جيز زآخا زميٓٗايرزب ءاع١زقا ٚ ،زززززُ ِدَٖٝٛزٚٚيدٙز)عطي(زإىلزايوزممليًذ،زي زَُٜييُم

زميغ  ١.يعًٗيزالزتيدازنج ٠زتًوز

َٔزٜصدامزبإٔز) عٝدزمملٛ ٢(زٚقدزجي٤ٙزٚيادٙزميها مز)ع ادزم(ٝاد(زٜياتأاْ٘زززززز

يًيااس زإىلز) ٝسااي(،ز ٝساايزمياايتزنيْااتزَٓااير٠زمملتٛ اا ز زم ربعٝٓٝااي زَاأزميكاا ٕززز

سنتز) بٞ(زمآلٕزش يبزٖارمزميلَايٕز ٓٗايٙزعأزززززمملي ٞ،ز ستٓتز)ع دزم(ٝد(،زنُيزَت

ززز:(2)مييس 

زَنيَازا  ي زعٔزميكُِ 

زٚمحن٢ٓزذنءٔزمي مب

زٚ ٢ًّ...

زييُي٤زبمزَط ز

زس ز!ْٚٗيْٞزعٔزمييا

عأزميياس زإىلز) ٝساي(ززززز(ع دزم(ٝادز)نجٌز)ٜيز عٝدزمملٛ ٢(زيكدزْٗٝتزٚيدىز

ٕازتا مبز ااٌٗزززززززززز  ٝسايزميايتزالزت عادزعأز) اسٛر١ٜ(ز اا٣ٛزبءاع١زنًٝاٛزَا م عز 

                                                 
(ٔ)

 العَلُول: الِعْجل الصغير، بلهجة بعض قرى الجليل الّشمالي. - 
(ٕ)

 م5ٕٓٓ، حزيران ٔ، نشر رياض الّريس، ط5ٖٔانظر: ديوان محمود درويش  - 
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بع ادزم(ٝادززز)َ  زمبٔزعيَ (زنخصبزبكيعزم ر زٖٛزنب٢ٗزَٔزميكُا ،زٖٚاٛزنٚىلززز

ٕازٖارمززز ُا٘ز) عٝدزمملٛ ٢(زإىلز درٙ،زثِز ٢ًّزٜشه زرباا٘ز  َٔز) ٝسي(،زٚيرمز 

زمي مبزمّليزٜلٍزبنيزجٓ ٝ٘،ز ٢ًّزييُي٤زبمزَط !

ٚممل ٤زٜعجبزَٔز  ٜدزٖرمزميتع م:زمسي٤زبمزَط !زنٝفزٜصاًٞزمملا ٤زيياُي٤زززز

زالزمتط !زٚمملط زٖٛزمي ١٥زمييتزٜتٓس زَٓٗيزنٌٖزميك ٣!

ٌاز ميٓد٣زميرٟزٜ ي زنا م ٘زع٢ًزَلرٚعي زمييٌٗعز تغدٚزْء ٠زب٘زرٜاي١ْزيع

زنٌز  يح،ز ُٝدازع ٚقٗيزبيّٝي٠زنْي٢ز) عٝدزمملٛ ٢(زمملط .

ٟازَط !! زٚنٟزَط زامى،زن

زَط زٜصح ٘زميربم،زٖٚٛزب مزَيتُ زَتٛم ٌ:

ِ٘ زنشعٌزميربُمزنٚ ٜ

زنيٕز ٝٗيزنبٞ

ز باٞزمّجيرمُٜ

زَٔزقدِٜ..زٚرنًلزم شجيرم

زُٙزٜٓدُفزميٓاد٣جًُد

زٜدُٙزتٛرمزميشجِ 

ب مزٜتلم ِزيٝء٤ٞزشعيبزمبٔزعيَ ،زتًوزميشاعيبزميايتزرباا٢ز ٝٗايز) اعٝدزززززز

زمملٛ ٢(زمّجير٠!!

ز٢!ٚعج ي زَٔز  ٜدزميتع مزنٜءي !!ز ٌٗزمّجير٠زُت با

ْعااِ،زمّجااير٠زت بااا٢،ز كاادزناايٕز ااِدُاز) ااعٝدزمملٛ اا٢(ز زَهيْاا٘،ز ٗاارٙززز

َدٟزعًا٢زع ٚبا١زمملهايٕ،زٚاٗا ٙ،زٚنْيا٘،ز ٗاٞززززززز مّجير٠ز تهٕٛزميشايٖدزميياازز

َٓرز ج زمي ش ١ٜ،زٚنًٖاٗيزززٚ ِٝٗز جير٠زتع فزنًٖٗي،ز كدزعيشتزَعِٗزٚبِٝٓٗ
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َرزامىزمّنيز رجٛمزع٢ًزايوزميعٌُزميييَٞ،ز  باٖٛي،ز أ يآٛمزمي بٝا١،زٚنْاا٢زززز

ملٔزمنتصبزمّجاير٠زنٕزدنادزٚياٛز جا م زٚم ادم ز ر زعًا٢زنامزعاي م زنًٖاٗيز زززززززززز

ٌازٖاارٙزميٓعاا ٠زميعُٝكاا١زيًحجاا زٖااٞزمياايتزجعًااتز) ااعٝدززززٚميتااازميساا ح  ح!!زٚيعاا

 فزعأزميكُا ،زٚذنءأزميا مب،ز ايّج زٚميا مبزنٚىلزَأززززززززميّطاززمملٛ ٢(زٜغاياز

ٔازك ٌزُٜٚميكُ ،ز ييكُ زع٢ًزمجيي٘زُٜ  جا زَا  زمبأزعايَ زٚت مبا٘زبايمززززززززدب ،زٚيها

زبيمزالزُّٜٛيٞزميداب !!

ٕاز) عٝدز مملٛ ٢(زنيٕزرنًلزم شجير،ز عجازَا  زمبأزززٚيٝ زٖرمز ك ،زبٌزإ

ٔازميّٝٛزإيٝ٘،ز ٝٓي ٜ٘زحبي ٠زٚنمل،زٖٚٛزمّليزٜلٍزٜهيبدزمْتعيرٙ. زعيَ زبلٜتٕٛزذن

ٜٚعًااٛزميصااٛ زٜٚ تسااشعز اارامزبااوزتاا مٙزٜٓصااٗ زبااٌزُٜصااٗ ز زم ر ز اارامزززز

َلرٚعي زممل  زبد كي زَٔزمّٝي٠،زٚنْا٢زملٔزنايٕزززد٣زٜسٝيزَٔزجًدٙ،ز ُٝدابييٓا

ّز زٖرمزمييٌٗزنٕز)ٜٓادفزجًادٙزبييٓاد٣(،زٚنْاا٢زيا٘زنٕزُٜاٛرمزَأزبانيزٜدٜا٘ززززززززززميٝٛ

زميشج !!!.

زٚيرمز لازيأل لزنٕزٜررفزميدَشزتًٛزميدَش:

ِ٘ز: ز  ه٢زم  لزننٓٝ

ز ير ي ...ز(نٚ ٜ )نيٕز-

ٌٗ،زبطام زياٝ زيا٘زَاٝاٌ،ز سٝا٘زززززز كدزبه٢زم  ل،زبه٢ز ير ي زنايٕزبطاٌزمييااززز

 ٠زٚمي جٛيا١،زمي جٛياا١زميايتزنباتزنٕزٜهإٛزٚياادٙزززززمب١زٚمّالّزٚميعالّزٚمّرمززميصااز

ٓاايحز ااي بزمملطعااِ،زبطاام زَسعُااي زبيّٓاايٕزٚمّٝااي٠،زمّٝااي٠زمياايتزز)عطااي(زحتااتزَج

زتسٝيزَٔزنًتيزٜدٜ٘،ز تجعٌزميشج زُٜٛرم.

زمّٝي٠زم٠ًّٛز زبٝت٘ز زمّير٠زميش ق١ٝز ز سٛرٜا١:

ِ٘ زنيٕز زمي ٝتزنرنس

زْٚ ٝر،زٚننطٝ٘

ِ٘ زٚخٍٝٛز،زٚن رٜ
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ُياتزإىلززٖٚٛزبٝاتزَسعاِزٜٓا يزبادف٤زمّٝاي٠:ز ف٤زنرنسا١زميتٓاٛرزٚقادزن زززززززز

،زٚ ف٤زميٓ ٝاار،زٚ ف٤زم نطٝاا١،زز(8)نمخصااٗيزبلٜااتزميلٜتاإٛز) ٜااتزميطساايح(زززز

م نط١ٝزممليتُد٠زَأز اٛفزمملٛمشاٞزميايتزنيْاتزتعاٝشزَاشز) اعٝدزمملٛ ا٢(ز زززززززززز

مخلٍٝٛزميايتزززَ  زمبٔزعيَ ،زايوزممل  زميرٟزنَدٖيزبد ٦٘زْٚدمٙز...ٚ ف٤زمخلٍٝٛ..

زقيزمخلٌٝزتٝٗي زٚخٝم٤زٚ  ي زيًع ٜ ز... نيٕزٜ ن ٗيزميع ٜ ،ز 

نٌزَيز زبٝتزمّاير٠زميشا ق١ٝزنايٕزَسعُاي زبييادف٤،ز تا٢زم  رٜا١!!ز تا٢ززززززززز

زم  ر١ٜ!!

ٜٚعٛ زبٞزمخلٝيٍزن رمج٘زإىلزايوزميّٝٛزميهيْْٛٞزمملكٝت،ز ٝثزٚميادٟزعًا٢ززز

،ز ٝياا حززَاايزمخلٝاايٍزبعٝاادم زبعٝاادم ،زززعت اا١زبٝتاا٘زيًُاا ٠زميايْٝاا١زٜغااي رٙزباامزعااٛ ٠ززز

ز ٕٚزنٕزنشع :زأ تشع ز د٣زنْسي ٘زممل تع ١زحتهٞ 

زٚنبٞزقيٍزَ ٠

زجِ : نيز ٢ًّزع٢ًزَ 

زن يَازا  ي زعٔزميكُ 

زٚم ررزمي ح ز..زٚمييس ز!

ز............................

زٚنبٞزقيٍزَ ٠ز:

زميرٟزَيزي٘زٚأ

زَيي٘ز زميا ٣ز  ٜ 

 !زس ..زْٚٗيْٞزعٔزمييا

                                                 
(ٔ)

 ٜتزميطسيح:زُٜيتدًيزَٔز  اي زميلٜتٕٛزمييتزتتييق زق ٌزَٛمسٗي،زٜٚدمازبيّج ،زٜٚٛ اشزز  

 زٚعااي٤ز دٜاادٟ،زُٜٚغًاا٢زَااشزميتح ٜااوزممليااتُ زإىلزنٕزٜكساالزميلاٜااتزإىلزنعًاا٢زميٛعااي٤،زُٜٚ  ااشز

ٞازميٝدٜٔ،زُٜٚٛ شز   زج ا٠،زٚاعُ٘ز يرازجدم .بهس


